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Ն ե ր ա ծ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության 
տեսակների վիճակագրական տեղեկատվության դասակարգման միջոց է, որը 
նախատեսված է արդյունաբերական արտադրանքի վերաբերյալ վիճակագրական 
տեղեկատվության հավաքման, մշակման և միջպետական փոխանակման 
գործընթացներում միասնական տեղեկատվության կոդավորմանը` հաշվի առնելով 
ազգային տնտեսության առանձնահատկությունները: 

«Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների (9-նիշ մակարդակ)» դասակարգչի (այսուհետ` Դասակարգիչ) հիմքում 
ընկած է Եվրոպական համայնքի կողմից մշակված «Արտադրանքի դասակարգումն 
ըստ գործունեության տեսակների» (CPA-2008) դասակարգիչը: Դասակարգչի 
մշակման ժամանակ կիրառվել են նաև «Եվրոպական համայնքի արդյունաբերական 
արտադրանքի դասակարգիչի» (PRODCOM-2009) և ԱՊՀ անդամ երկրների 
վիճակագրական կոմիտեի կողմից մշակված «Արտադրանքի վիճակագրական 
դասակարգիչի» (СКП-2) մեթոդաբանական մոտեցումները: 

Դասակարգչի մշակման ժամանակ վերոհիշյալ դասակարգիչների կիրառումը 
հնարավորություն է ընձեռնել մեկ միասնական կոդի մեջ միավորելու տարբեր, բայց 
համակապակցված դասակարգիչների ծածկագրերը` Եվրոպական համայնքի 
տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի (Nace rev.2)  4 և 
Եվրոպական համայնքի «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների» դասակարգչի (CPA-2008) 6 նիշերը: Դասակարգչի 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ 
նիշերը կիրառվել են արտադրանքի մանրամասնեցված տեսակների դասակարգման 
համար՝ պայմանավորված ազգային առանձնահատկություններով:  

Դասակարգչի ազգային նիշերի մակարդակով մանրամասնեցումներն 
իրականացվել են արտադրանքի՝ ըստ արտադրական ծագման դասակարգման: 
Յուրաքանչյուր արտադրանք դասակարգվել է ըստ գործունեության այն տեսակի, 
որի արդյունքում ստացվել է: 

          Արտադրական ծառայությունները, ինչպիսիք են արդյունաբերական 
ապրանքների նորոգման և տեղակայման աշխատանքները, տեխնիկական 
սպասարկումը, համաձայն մեթոդաբանության դասակարգվում են այդ 
ապրանքների արտադրության հետ: 
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1. Կիրառման ոլորտը 

Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության 
արդյունաբերական արտադրանքի (արտադրական ծառայությունների) 
անվանումները` համապատասխան ծածկագրերով: 

Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգումն ըստ գործունեության 
տեսակների նախատեսված է օգտագործելու. 

- որպես միասնական տեղեկատվական միջոց արտադրանքի վերաբերյալ 
վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման, մշակման և միջպետական 
փոխանակման համար,  

-արտադրանքի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության 
արժանահավատության, համադրելիության և ավտոմատացված մշակման համար:    

 Դասակարգչի դրույթները կարող են կիրառվել արդյունաբերական 
արտադրանքի վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման, 
մշակման, ամփոփման, փոխանակման և այլ գործընթացներում: 

 

2. Ընդհանուր դրույթներ 

2.1 Դասակարգչի դասակարգման օբյեկտ է հանդիսանում արդյունաբերական 
արտադրանքը (ինչպես նաև արտադրական ծառայությունները), որի ողջ 
բազմությունը բաժանվում է հատվածների, խմբերի, դասերի, կարգերի, 
ենթակարգերի, դիրքերի, ենթադիրքերի և ստորադիրքերի: 

 

3.Դասակարգչի կառուցման և ծածկագրման սկզբունքները 

3.1 Դասակարգիչը կառուցված է իննաստիճան դասակարգման սկզբունքով 

3.2 Դասակարգումը կատարվում է հիերարխիկ-ֆասետային մեթոդով 

3.3  Դասակարգչում կիրառվող ծածկագրի կառուցվածքը հետևյալն է` 
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3.4 Դասակարգչի առաջին աստիճանում ամփոփիչ խմբավորումներն են` 
նշված լատինական տառերով (B, C, D, E), որոնք ներկայացնում են տնտեսության 
արդյունաբերության ճյուղերը: Տառային նշանակումները չեն հանդիսանում 
ծածկագրի բաղկացուցիչ մաս:  

3.5 Դասակարգչի երկրորդ և երրորդ աստիճաններում արտադրատեսակները 
խմբավորված են հատվածներով և խմբերով (համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ 
նիշեր), չորրորդ աստիճանում՝ դասերով (4 նիշ)՝ ըստ արտադրվող և օգտագործվող 
արտադրանքների (արտադրական ծառայությունների) բնույթի: 

3.6 Դասակարգչի հինգերորդ և վեցերորդ աստիճաններում 
արտադրատեսակները խմբավորված են կարգերով և ենթակարգերով (5-րդ և 6-րդ 
նիշեր)՝ ըստ տնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված 
արտադրանքների (արտադրական ծառայությունների) մանրամասնեցված 
տեսակների: 

3.7 Դասակարգչի յոթերորդ, ութերորդ և իններորդ աստիճաններում 
արտադրատեսակները (ծառայությունները) խմբավորված են դիրքերով, 
ենթադիրքերով և ստորադիրքերով, որոնք նախատեսված են արտադրանքների 
(ծառայությունների)` ազգային տնտեսության առանձնահատկություններն 
արտահայտելու համար: 

3.9 Դասակարգիչը բաղկացած է արտադրատեսակի ծածկագրից, 
համապատասխան անվանումից, պարզաբանումներից ու չափման միավորներից: 

 

Հատված 

XX X 

Խումբ 

Դաս 
 

Կարգ, ենթակարգ 

Դիրք, ենթադիրք, ստորադիրք 

X XX XXX 
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Չ ա փ մ ա ն  մ ի ա վ ո ր ն ե ր  

Չ ա փ մ ա ն  
մ ի ա վ ո ր ն ե ր  

 

Անվանում 

ԲՏ Բրուտո տոննաժ 
կար Կարատ (1 մետրական կարատ = 2·10-4  կգ) 
տարր. քն. Տարրերի քանակ 
տ բամ Բեռնամբարձություն տոննաներով 
գ Գրամ 
կգ Կիլոգրամ 
կգ Al2O3 Երկալյումինի եռօքսիդի կիլոգրամ 
կգ B2O3 Երկբորի եռօքսիդի կիլոգրամ 
կգ BaCO3 Բարիումի կարբոնատի կիլոգրամ 
կգ Cl Քլորի կիլոգրամ 
կգ F Ֆտորի կիլոգրամ 
կգ HCl Ջրածնի քլորիդի կիլոգրամ 
կգ  H2O2 Ջրածնի պերօքսիդի կիլոգրամ 
կգ KOH Կալիումի հիդրօքսիդի կիլոգրամ 
կգ K2O Կալիումի օքսիդի կիլոգրամ 
կգ K2CO3 Կալիումի կարբոնատի կիլոգրամ 
կգ N Ազոտի կիլոգրամ 
կգ NaOH Նատրիումի հիդրօքսիդի կիլոգրամ (կաուստիկ սոդա) 
կգ Na2CO3 Նատրիումի կարբոնատի կիլոգրամ 
կգ Na2S2O5 Նատրիումի հնգօքսոերկսուլֆատի կիլոգրամ 
կգ PbO Կապարի օքսիդի կիլոգրամ 
կգ P2O5 Ֆոսֆորի հնգօքսիդի կիլոգրամ 
կգ S Ծծմբի կիլոգրամ 
կգ SO2 Ծծմբի երկօքսիդի կիլոգրամ 
կգ SiO2 Սիլիցիումի երկօքսիդի կիլոգրամ 
կգ TiO2 Տիտանի երկօքսիդի լիլոգրամ 
ակտվ / ն կգ Ակտիվացրած նյութի կիլոգրամ 
90% չ / ն  կգ  90% չոր նյութի կիլոգրամ 
կգ HF Ջրածնի ֆտորիդի կիլոգրամ 
կմ Կիլոմետր 
կՎտ Կիլովատտ 
1000 կՎտ ժ 1000 կիլովատտ ժամ 
լ Լիտր 
լ 100% սպիրտի Մաքուր (100%) սպիրտի լիտր 
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մ Մետր 
մ2 Քառակուսի մետր  
մ3 Խորանարդ մետր  
զգ Զույգ 
մվ. քն. Միավորների քանակ 
ՏՋ Տերաջոուլ (Ջոուլ x 1012 ) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՍՏ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ (9-ՆԻՇ ՄԱԿԱՐԴԱԿ) 

Դ ա ս ա կ ա ր գ ի չ  Մ ա ս  1  
 

B ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ Չափ-
ման 
միավոր 

05 Քարածուխ 
 

05.1 Քարածուխ  

05.10 Քարածուխ  

05.10.1 Քարածուխ   

05.10.10 Քարածուխ,  չշեղջաքարացված  

05.10.10.100 Քարածուխ կոքսացող ավելի քան 23,865 ՄՋ/կգ ջերմաստեղծ 
հնարավորությամբ, անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա կոքսի արտադրության 
նպատակով դոմնային հալման համար 

կգ 

05.10.10.200 Քարածուխ էներգիական ավելի քան 23,865 ՄՋ/կգ ջերմաստեղծ 
հնարավորությամբ, անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա գոլորշու արտադրության 
համար, նաև ջեռուցման նպատակով օգտագործվող 

կգ 

05.10.10.210 Անտրացիտ կգ 

05.10.10.290 Ածուխ էներգիական կգ 

05.10.10.900 Քարածուխ չշեղջաքարացված, այլ կգ 

05.2 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)   

05.20 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)   

05.20.1 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)   

05.20.10 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)   

05.20.10.000 Ածուխ գորշ (լիգնիտ) 23,865 ՄՋ/կգ-ից պակաս ջերմաստեղծ 
հնարավորությամբ, անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա 

կգ 

06 Անմշակ նավթ և բնական գազ   
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06.1 Անմշակ նավթ  

06.10 Անմշակ նավթ  

06.10.1 Անմշակ նավթ, ներառյալ բիտումավոր միներալներից ստացված նավթը  

06.10.10 Անմշակ նավթ, ներառյալ բիտումավոր միներալներից ստացված նավթը  

06.10.10.100 Անմշակ նավթ (ածխաջրածինների բնական խառնուրդ), ներառյալ 
բիտումավոր միներալներից ստացված նավթը 

կգ 

06.10.10.200 Խտուցք (կոնդենսատ) գազային կգ 

06.10.2 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր  

06.10.20 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր  

06.10.20.000 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր կգ 

06.2 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում   

06.20 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում   

06.20.1 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում   

06.20.10 Բնական գազ.  հեղուկ կամ գազանման վիճակում    

06.20.10.100 Գազ բնական հեղուկ ՏՋ 

06.20.10.200 Գազ բնական գազային վիճակում ՏՋ 

06.20.10.500 Փոխադրման նպատակով բնական գազի հեղուկացման և 
վերագազաֆիկացման ծառայություններ 

 

07 Մետաղական հանքաքարեր  

07.1 Երկաթի հանքաքարեր    

07.10 Երկաթի հանքաքարեր   

07.10.1 Երկաթի հանքաքարեր  

07.10.10 Երկաթի  հանքաքարեր  

07.10.10.100 Հանքաքարեր և խտանյութ երկաթի, չշեղջաքարացված կգ 
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07.10.10.110 Հանքաքարեր չշեղջաքարացված կգ 

07.10.10.120 Խտանյութ երկաթի երկաթահանքաքարերի կգ 

07.10.10.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր երկաթի շեղջաքարացված, բացի թրծած 
երկաթահրաքարից (պիրիտ) 

կգ 

07.10.10.210 Հանքաքարեր շեղջաքարացված կգ 

07.10.10.220 Խտանյութ երկաթի շեղջաքարացված կգ 

07.2 Գունավոր մետաղների հանքաքարեր   

07.21 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր   

07.21.1 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր   

07.21.10 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր   

07.21.10.100 Հանքաքարեր ուրանի  կգ 

07.21.10.200 Հանքաքարեր թորիումի կգ 

07.29 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների   

07.29.1 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների  

07.29.11 Պղնձի հանքաքարեր և խտանյութեր   

07.29.11.100 Հանքաքարեր պղնձի կգ 

07.29.11.200 Խտանյութեր պղնձի կգ 

07.29.12 Նիկելի հանքաքարեր և խտանյութեր  

07.29.12.100 Հանքաքարեր նիկելի կգ 

07.29.12.200 Խտանյութեր նիկելի կգ 

07.29.13 Ալյումինի հանքաքարեր և խտանյութեր  

07.29.13.100 Հանքաքարեր ալյումինի կգ 

07.29.13.200 Խտանյութեր ալյումինի կգ 

07.29.14 Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտանյութեր   
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07.29.14.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր արծաթի կգ 

07.29.14.110 Հանքաքարեր արծաթի կգ 

07.29.14.120 Խտանյութեր արծաթի կգ 

07.29.14.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր ոսկի պարունակող կգ 

07.29.14.210 Հանքաքարեր ոսկի պարունակող կգ 

07.29.14.220 Խտանյութեր ոսկի պարունակող կգ 

07.29.14.900 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ թանկարժեք մետաղների կգ 

07.29.15 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարեր և խտանյութեր   

07.29.15.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր անագի կգ 

07.29.15.110 Հանքաքարեր անագի կգ 

07.29.15.120 Խտանյութեր անագի կգ 

07.29.15.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր կապարի կգ 

07.29.15.210 Հանքաքարեր կապարի կգ 

07.29.15.220 Խտանյութեր կապարի կգ 

07.29.15.300 Հանքաքարեր և խտանյութեր ցինկի կգ 

07.29.15.310 Հանքաքարեր ցինկի կգ 

07.29.15.320 Խտանյութեր ցինկի կգ 

07.29.19 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 

07.29.19.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր վոլֆրամի կգ 

07.29.19.110 Հանքաքարեր վոլֆրամի կգ 

07.29.19.120 Խտանյութեր վոլֆրամի կգ 

07.29.19.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր մանանի կգ 

07.29.19.210 Հանքաքարեր մանգանի կգ 
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07.29.19.220 Խտանյութեր մանգանի կգ 

07.29.19.300 Հանքաքարեր և խտանյութեր կոբալտի կգ 

07.29.19.310 Հանքաքարեր կոբալտի կգ 

07.29.19.320 Խտանյութեր կոբալտի կգ 

07.29.19.400 Հանքաքարեր և խտանյութեր քրոմի կգ 

07.29.19.410 Հանքաքարեր քրոմի կգ 

07.29.19.420 Խտանյութեր քրոմի կգ 

07.29.19.500 Հանքաքարեր և խտանյութեր մոլիբդենի կգ 

07.29.19.510 Հանքաքարեր մոլիբդենի կգ 

07.29.19.520 Խտանյութեր մոլիբդենի կգ 

07.29.19.600 Հանքաքարեր և խտանյութեր տիտանի կգ 

07.29.19.610 Հանքաքարեր տիտանի կգ 

07.29.19.620 Խտանյութեր տիտանի կգ 

07.29.19.700 Հանքաքարեր և խտանյութեր նիոբիումի, տանտալի, վանադիումի կամ 
ցիրկոնիումի 

կգ 

07.29.19.710 Հանքաքարեր և խտանյութեր ցիրկոնիումի կգ 

07.29.19.720 Հանքաքարեր և խտանյութեր նիոբիումի կգ 

07.29.19.730 Հանքաքարեր և խտանյութեր տանտալի կգ 

07.29.19.740 Հանքաքարեր և խտանյութեր վանադիումի կգ 

07.29.19.900 Հանքաքարեր և խտանյութեր գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

07.29.19.910 Հանքաքարեր և խտանյութեր ծարիրի կգ 

07.29.19.920 Հանքաքարեր և խտանյութեր բերիլիումի կգ 

07.29.19.930 Հանքաքարեր և խտանյութեր բիսմութի կգ 
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07.29.19.940 Հանքաքարեր և խտանյութեր գերմանիումի կգ 

07.29.19.950 Հանքաքարեր և խտանյութեր սնդիկի կգ 

07.29.19.960 Հանքաքարեր պղնձամոլիբդենի կգ 

07.29.19.970 Խտանյութեր պղնձամոլիբդենի կգ 

07.29.19.990 Հանքաքարեր և խտանյութեր  այլ գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

08 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք   

08.1 Քար, ավազ և կավ   

08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս, կավիճ, 
թերթաքար արդյունահանում 

 

08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարեր   

08.11.11 Մարմար և այլ կրաքարային գեղազարդային ու շինարարական քարեր  

08.11.11.300 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների,  շինարարության համար կգ 

08.11.11.310 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված 
կամ խոշոր ջարդված 

կգ 

08.11.11.320 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի 
քան 25 սմ հաստությամբ, սղոցված սալիկների տեսքով 

կգ 

08.11.11.330 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի 
քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.11.500 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար 

կգ 

08.11.11.510 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ ջարդված 

կգ 

08.11.11.520 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, ոչ ավել քան 25 սմ հաստությամբ 
սղոցված սալիկների տեսքով 

կգ 

08.11.11.530 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ հաստությամբ 
սղոցված բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.12 Գրանիտ, ավազաքար և այլ գեղազարդային ու շինարարական քարեր  

08.11.12.300 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար կգ 

08.11.12.310 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ 
ջարդված 

կգ 
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08.11.12.320 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ 
հաստությամբ սղոցված սալիկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.330 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ 
հաստությամբ սղոցված բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.500 Ավազաքար և տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար կգ 

08.11.12.510 Ավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ 
կոպիտ ջարդված, սղոցված սալիկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.520 Ավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար սղոցված բլոկների 
տեսքով 

կգ 

08.11.12.530 Տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ 
կոպիտ ջարդված, սղոցված սղոցված սալիկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.540 Տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար սղոցված 
բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.900 Տուֆ հրաբխային, բազալտ, ծիրանաքար (պորփյուր) և քար հուշարձանների, 
շինարարության համար, այլ, չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված 
սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.910 Տուֆ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված, կոպիտ ջարդված 
կամ սղոցված  

կգ 

08.11.12.911 Տուֆ հրաբխային չմշակված,  կոպիտ ջարդված կգ 

08.11.12.912 Տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ բլոկների տեսքով կգ 

08.11.12.920 Տուֆ ֆելզիտային կգ 

08.11.12.930 Բազալտ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված, կոպիտ 
ջարդված կամ սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.12.940 Ծիրանաքար (պորփյուր) հուշարձանների, շինարարության համար, 
չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների 
տեսքով 

կգ 

08.11.12.990 Քար հուշարձանների, շինարարության համար այլ, չմշակված, կոպիտ 
ջարդված կամ սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

կգ 

08.11.2 Կրաքար և գիպս   
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08.11.20 Կրաքար և գիպս  

08.11.20.300 Գիպս և անհիդրիդ (բնական կամ սինթետիկ) կգ 

08.11.20.310 Գիպս կգ 

08.11.20.311 Գիպս շինարարական կգ 

08.11.20.312 Գիպս կաղապարման կգ 

08.11.20.313 Գիպս տեխնիկական կգ 

08.11.20.314 Գիպս բժշկական կգ 

08.11.20.320 Անհիդրիդ կգ 

08.11.20.330 Կավագիպս  կգ 

08.11.20.500 Կրաքար (բացի մանրացված կրաքարային լցանյութից և տրված չափերի 
կրաքարից) 

կգ 

08.11.20.530 Կրաքար կրի և ցեմենտի պատրաստման համար, կրաքար մանրացրած, 
արդյունաբերական և շրջակա միջավայրի պահպանման նպատակներով 

կգ 

08.11.20.550 Փոշի կրաքարային կգ 

08.11.3 Կավիճ և չկալցինացված դոլոմիտ   

08.11.30 Կավիճ  և  չկալցինացված դոլոմիտ   

08.11.30.100 Կավիճ կգ 

08.11.30.300 Դոլոմիտ չկալցինացված (բացի մանրացված դոլոմիտային լցանյութից) կգ 

08.11.30.310 Դոլոմիտ չկալցինացված, չմշակված կգ 

08.11.30.320 Դոլոմիտ չկալցինացված, սղոցված արդյունաբերական օգտագործման 
համար 

կգ 

08.11.30.330 Դոլոմիտ չկալցինացված, փոշի կգ 

08.11.4 Թերթաքարեր  

08.11.40 Թերթաքարեր   

08.11.40.000 Թերթաքար չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված բլոկների կամ 
սալիկների տեսքով 

կգ 
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08.12 Ավազ, խիճ, կավեր և ճենակավ (կաոլին)    

08.12.1 Ավազ և խիճ   

08.12.11 Ավազ բնական  

08.12.11.500 Ավազ սիլիցիումային և քվարցային կգ 

08.12.11.900 Ավազ շինարարական, այլ (բացի մետաղաբեր ավազից, որը դասվում է 
հատված 07-ում) 

կգ 

08.12.11.930 Ավազ պեմզային կգ 

08.12.11.950 Ավազ խարամային կգ 

08.12.12 Ճլաքար, կոպիճ, քարի հատիկներ, փշրանք և փոշի  

08.12.12.100 Կոպիճ, խիճ, ճլաքար և կայծքար կգ 

08.12.12.130 Կոպիճ կգ 

08.12.12.131 Կոպիճ շինարարական (այդ թվում`որպես բետոնի լցանյութ օգտագործվող) կգ 

08.12.12.139 Կոպիճ, այլ կգ 

08.12.12.150 Խիճ, ճլաքար և կայծքար կգ 

08.12.12.151 Խիճ կգ 

08.12.12.152 Ճլաքար և կայծքար կգ 

08.12.12.300 Քար ջարդված, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, ճանապարհածածկի 
և այլ շինարարական նպատակների համար 

կգ 

08.12.12.330 Դոլոմիտ ջարդված, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, 
ճանապարհածածկի և այլ շինարարական նպատակների համար 

կգ 

08.12.12.390 Քար ջարդված, այլ, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, 
ճանապարհածածկի և այլ շինարարական նպատակների համար 

կգ 

08.12.12.500 Հատիկներ, փշուր և փոշի մարմարի կգ 

08.12.12.900 Հատիկներ, փշուր և փոշի քարից (բացի մարմարից) կգ 

08.12.12.930 Հատիկներ, փշուր քարից (բացի մարմարից) կգ 

08.12.12.950 Փոշի քարից (բացի մարմարից) կգ 
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08.12.13 Խարամի և համանման արդյունաբերական թափոնների խառնուրդներ 
ճլաքարի, կոպճի, խճի հավելույթով կամ առանց հավելույթի, 
շինարարական նպատակներով օգտագործման համար 

 

08.12.13.300 Խարամներ շինարարության համար (բացի ճանապարհածածկից) կգ 

08.12.13.500 Խարամներ ճանապարհածածկի համար կգ 

08.12.2 Կավեր և ճենակավ  

08.12.21 Ճենակավ և այլ ճենակավային կավեր    

08.12.21.400 Ճենակավ (կաոլին) կգ 

08.12.21.600 Կավ ճենակավային (գուղձավոր և պլաստիկ) կգ 

08.12.22 Այլ կավեր, անդալուզիտ, կիանիտ և սիլիմանիտ, մուլիտ, հրակավային 
կամ դինասային հողեր  

 

08.12.22.100 Բենտոնիտ (կավ նատրիումային և կալցիումային մահուդագործական), 
ատապուլգիտ, սեպիոլիտ 

կգ 

08.12.22.300 Կավ հրահեստ կգ 

08.12.22.330 Կավ հրահեստ, չմշակված կգ 

08.12.22.350 Կավ հրահեստ, կալցինացված կգ 

08.12.22.500 Կավ սովորական և թերթաքարեր շինարարական օգտագործման համար 
(այդ թվում աղյուսի, կղմինդրի, խողովակների, ցեմենտի արտադրման 
համար), բացի փքված կավից, որը դասվում է 23.99.19.200 ստորադիրքում 

կգ 

08.12.22.700 Անդալուզիտ, կիանիտ, սիլիմանիտ և մուլիտ կգ 

08.12.22.900 Հողեր հրակավային կամ քվարցային հրահեստ աղյուսի կգ 

08.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 

08.91 Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի 
արտադրության համար  

 

08.91.1 Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի 
արտադրության համար 

 

08.91.11 Ֆոսֆատներ բնական և կալցիումի ալյումաֆոսֆատներ   

08.91.11.300 Ֆոսֆատներ կալցիումի բնական, ֆոսֆատներ ալյումինակալցիումական և կգ 
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կավիճ ֆոսֆատային 

08.91.11.500 Կարնալիտ, սիլվիտ, կալիումական աղեր բնական, այլ կգ  

08.91.11.700 Տուֆ ցիոլիտային կգ 

08.91.12 Երկաթահրաքարեր (պիրիտներ) չթրծած, ծծումբ անմշակ կամ չզտած   

08.91.12.100 Երկաթահրաքար (պիրիտ) չթրծած կգ 

08.91.12.200 Ծծումբ հում կամ չզտած (ներառյալ արդյունահանված ծծումբը) կգ 

08.91.19 Այլ միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի 
արտադրության համար  

 

08.91.19.100 Սուլֆատ և կարբոնատ բարիումի բնական կգ 

08.91.19.130 Սուլֆատ բարիումի բնական (բարիտ) կգ 

08.91.19.150 Կարբոնատ բարիումի բնական (վիտերիտ) կգ 

08.91.19.200 Սառնաքար (կրիոլիթ) բնական, քիոլիտ բնական կգ 

08.91.19.300 Բորատներ բնական և դրանց խտանյութերը, բորաթթու բնական կգ 

08.91.19.350 Բորատներ նատրիումի բնական կգ 

08.91.19.390 Բորատներ բնական (բացի նատրիումից) և դրանց խտանյութերը, բորաթթու 
բնական 

կգ 

08.91.19.400 Ֆտորասպաթ կգ 

08.91.19.430 Ֆտորասպաթ կալցիումի ֆտորիդի պարունակությամբ ոչ ավելի քան 97% 
զանգվածի չափով 

կգ 

08.91.19.450 Ֆտորասպաթ կալցիումի ֆտորիդի պարունակությամբ ավելի քան 97% 
զանգվածի չափով 

կգ 

08.91.19.500 Կիզերիտ, էպսոմիտ, երկաթի օքսիդներ փայլարային բնական կգ 

08.91.19.530 Կիզերիտ, էպսոմիտ (մագնեզիումի սուլֆատներ բնական) կգ 

08.91.19.570 Օքսիդներ երկաթի փայլարային բնական կգ 

08.91.19.900 Նյութեր հանքային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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08.92 Տորֆ   

08.92.1 Տորֆ   

08.92.10 Տորֆ  

08.92.10.000 Տորֆ կգ 

08.93 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր  

08.93.1 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր  

08.93.10 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր.  ծովի ջուր  

08.93.10.300 Աղ ծովի (ստացված արևի տակ չորացման եղանակով) կգ 

08.93.10.500 Աղ վակուումային (լուծույթից արդյունահանվող) կգ 

08.93.10.700 Աղ լուծույթում (լուծույթից արդյունահանվող) կգ 

08.93.10.900 Աղ և նատրիումի քլորիդ, այլ կգ 

08.99 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 

08.99.1 Բիտումներ և ասֆալտ բնական, ասֆալտիտներ և ասֆալտային ապարներ   

08.99.10 Բիտումներ և ասֆալտ բնական, ասֆալտիտներ և ասֆալտային 
ապարներ 

  

08.99.10.000 Բիտումներ և ասֆալտ բնական կգ 

08.99.2 Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. անմշակ  

08.99.21 Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր (բացի տեխնիկական 
ալմաստներից) անմշակ, սղոցած կամ կոպիտ մշակված 

  

08.99.21.100 Ալմաստներ չտեսակավորված ոչ արդյունաբերական, չմշակված կամ 
ուղղակի սղոցված, ջարդված կամ ենթարկված սևամշակման 

կար 

08.99.21.900 Քարեր թանկարժեք (բացի ալմաստներից) կամ կիսաթանկարժեք, չմշակված կար 

08.99.21.910 Զմրուխտ, սուտակ (ռուբին), շափյուղա (սապֆիր) կապույտ, չմշակած 
(առաջին կարգի) 

կար 

08.99.21.920 Թանկարժեք քարեր երկրորդ կարգի, չմշակված կար 

08.99.21.930 Թանկարժեք քարեր երրրորդ կարգի, չմշակված կար 

08.99.21.940 Թանկարժեք քարեր չորրորդ կարգի, չմշակված կար 
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08.99.21.950 Կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական քարեր առաջին կարգի, 
չմշակված 

կար 

08.99.21.960 Կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական քարեր երկրորդ կարգի, 
չմշակված 

կար 

08.99.21.970 Արհեստագործական քարեր այլ, չմշակած կար 

08.99.21.990 Քարեր թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք, չմշակված, այլ կար 

08.99.22 Տեխնիկական ալմաստներ անմշակ, սղոցած կամ կոպիտ մշակված. 
պեմզա. զմռնիտ, կորունդ, նռնաքար և բնական այլ հղկանյութեր  

  

08.99.22.100 Ալմաստներ արդյունաբերական, չմշակված կամ ուղղակի սղոցված, ջարդված 
կամ ենթարկված սևամշակման 

կար 

08.99.22.200 Պեմզա, հղկանյութեր բնական կգ 

08.99.22.210 Պեմզա կգ 

08.99.22.220 Զմռնիտ կգ 

08.99.22.230 Կորունդ բնական կգ 

08.99.22.240 Նռնաքար բնական կգ 

08.99.22.290 Հղկանյութեր բնական, այլ կգ 

08.99.29 Այլ միներալներ    

08.99.29.100 Գրաքար (գրաֆիտ), որձաքար և քվարցիտ բնական կգ 

08.99.29.110 Գրաքար (գրաֆիտ) բնական կգ 

08.99.29.120 Որձաքար և քվարցիտ, արդյունաբերական օգտագործման համար (բացի 
բնական քվարցային ավազից) 

կգ 

08.99.29.200 Դիատոմիտներ (ներառյալ սիլիկահողերը և ինֆուզորիական հողերը) կգ 

08.99.29.300 Մագնեզիումի կարբոնատ բնական, մագնեզիա և մագնեզիումի օքսիդներ, 
այլ 

կգ 

08.99.29.310 Մագնեզիտ, մագնեզիումի կարբոնատ բնական կգ 

08.99.29.320 Մագնեզիա, ինչպես բնական մագնեզիումից, այնպես էլ ծովաջրից կամ 
աղային աղբյուրներից 

կգ 

08.99.29.400 Անկիզաքար (ասբեստ) կգ 
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08.99.29.500 Փայլար, տալկ (ներառյալ ստեատիտը) կգ 

08.99.29.510 Փայլար չմշակված, փայլար ճեղքված թիթեղիկների կամ թեփուկների, 
փայլարի փոշի և փայլարային մնացուկներ 

կգ 

08.99.29.520 Տալկ (ներառյալ ստեատիտը) կգ 

08.99.29.600 Սպաթ դաշտային, լեյցիտ, նեֆելին և սիենիտ նեֆելինային կգ 

08.99.29.610 Սպաթ դաշտային և նյութեր դաշտային սպաթից, այլ կգ 

08.99.29.620 Լեյցիտ կգ 

08.99.29.630 Նեֆելին և սիենիտ նեֆելինի կգ 

08.99.29.700 Վերմիկուլիտ, պեռլիտ և քլորիդներ (չփրփրած) կգ 

08.99.29.800 Խարամ և մոխիր (բացի 08.12.13 ենթակարգին վերաբերող` շինարարության 
համար օգտագործվող խարամից) 

կգ 

08.99.29.900 Այլ միներալներ,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում  կգ 

09 Հանքագործական արդյունաբերության բնագավառում տեխնիկական 
ծառայություններ 

 

09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

  

09.10 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

 

09.10.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

 

09.10.11 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված հորատման 
ծառայություններ 

 

09.10.11.000 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված հորատման 
ծառայություններ 

 

09.10.12 Հորատման աշտարակների տեղակայման, նորոգման և ապամոնտաժման 
ծառայություններ, նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված 
տեխնիկական ծառայություններ 

 

09.10.12.000 Հորատման աշտարակների տեղակայման, նորոգման և ապամոնտաժման 
ծառայություններ, նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված 
տեխնիկական ծառայություններ 

 

09.10.13 Բնական գազի հեղուկացման և  վերագազաֆիկացման ծառայություններ, 
մատուցվող հանքավայրի տարածքում, բնական գազի փոխադրման 
համար 
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09.10.13.000 Բնական գազի հեղուկացման և  վերագազաֆակացման ծառայություններ, 
մատուցվող հանքավայրի տարածքում, բնական գազի փոխադրման համար 

 

09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 
ծառայություններ 

  

09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 
ծառայություններ 

  

09.90.1 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 
ծառայություններ 

 

09.90.11 Քարածխի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

  

09.90.11.000 Քարածխի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական ծառայություններ  

09.90.19 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 
ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

09.90.19.000 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 
ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

C ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ  

10 Սննդամթերք   

10.1 Միս և մսամթերք  

10.11 Միս թարմ կամ պաղեցրած    

10.11.1 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի, ոչխարի, այծի, ձիու կամ 
ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած  

  

10.11.11 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած    

10.11.11.100 Միս տավարի և հորթի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ և 
քառորդամասեր 

կգ 

10.11.11.110 Միս հորթի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ և 
քառորդամասեր 

կգ 

10.11.11.120 Միս տավարի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ,կիսամսեղիքներ և 
քառորդամասեր 

կգ 

10.11.11.200 Միս տավարի և հորթի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.11.210 Միս հորթի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.11.220 Միս տավարի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.12 Միս խոզի` թարմ կամ պաղեցրած    

10.11.12.300 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ, ներառյալ 
կարճաժամկետ պահման համար աղով կամ պահածոյացնող նյութերով 
մշակվածը 

կգ 
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10.11.12.500 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված` ազդրեր, թիակներ և 
դրանց հատվածքներ, ներառյալ կարճաժամկետ պահման համար աղով կամ 
պահածոյացնող նյութերով մշակվածը 

կգ 

10.11.12.900 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, այլ,  ներառյալ կարճաժամկետ պահման 
համար աղով կամ պահածոյացնող նյութերով մշակվածը 

կգ 

10.11.12.910 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ ոսկրազերծված կգ 

10.11.12.920 Միս խոճկորի թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.11.12.990 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.11.13 Միս ոչխարի` թարմ կամ պաղեցրած   

10.11.13.100 Միս գառան թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.13.200 Միս ոչխարի թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.13.300 Միս ոչխարի թարմ կամ պաղեցրած` քառորդամասեր, հատվածք կգ 

10.11.14 Միս այծի` թարմ կամ պաղեցրած   

10.11.14.000 Միս այծի` թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.11.15 Միս ձիու և ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած   

10.11.15.000 Միս ձիու, ներառյալ քուռակի միսը և ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ 
պաղեցրած 

կգ 

10.11.2 Սննդային ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. խոզի, ոչխարի, 
այծի, ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած 

  

10.11.20 Սննդային ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. խոզի, ոչխարի, 
այծի, ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած  

  

10.11.20.100 Ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու 
և այլ կենդանիների, թարմ կամ պաղեցրած   

կգ 

10.11.20.110 Ենթամթերք 1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կգ 

10.11.20.120 Ենթամթերք 1-ին կարգի խոզերի կգ 

10.11.20.130 Ենթամթերք 1-ին կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի կգ 

10.11.20.140 Ենթամթերք 1-ին կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների կգ 

10.11.20.190 Ենթամթերք 1-ին կարգի այլ կենդանիների կգ 

10.11.20.200 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. տավարի, խոզի, կգ 
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ոչխարի, ձիու և այլ կենդանիների, թարմ կամ պաղեցրած  

10.11.20.210 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կգ 

10.11.20.220 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոզերի կգ 

10.11.20.230 Ենթամթերք 2-րդ կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի կգ 

10.11.20.240 Ենթամթերք 2-րդ կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների կգ 

10.11.20.290 Ենթամթերք 2-րդ կարգի այլ կենդանիների կգ 

10.11.3 Միս և սննդային ենթամթերք սառեցրած. այլ միս և սննդային ենթամթերք  

10.11.31 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` սառեցրած   

10.11.31.100 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.31.110 Միս հորթի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.31.120 Միս տավարի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.31.200 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` քառորդամասեր կգ 

10.11.31.210 Միս տավարի սառեցրած` քառորդամասեր կգ 

10.11.31.220 Միս հորթի սառեցրած` քառորդամասեր կգ 

10.11.31.300 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.31.310 Միս հորթի սառեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.31.320 Միս տավարի սառեցրած` հատվածքներ կգ 

10.11.32 Միս խոզի` սառեցրած   

10.11.32.300 Միս խոզի սառեցրած` մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.32.500 Միս խոզի սառեցրած, չոսկրազերծված` ազդրեր, թիակներ և դրանց 
հատվածքներ 

կգ 

10.11.32.900 Միս խոզի սառեցրած, այլ կգ 

10.11.32.910 Միս խոզի սառեցրած` հատվածքներ ոսկրազերծված կգ 

10.11.32.920 Միս խոճկորի` սառեցրած կգ 

10.11.32.990 Միս խոզի սառեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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10.11.33 Միս ոչխարի` սառեցրած   

10.11.33.100 Միս գառան սառեցրած`  մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ կգ 

10.11.33.200 Միս գառան սառեցրած`  քառորդամասեր կգ 

10.11.33.300 Միս ոչխարի և գառան սառեցրած`  հատվածքներ կգ 

10.11.34 Միս այծի` սառեցրած  

10.11.34.000 Միս այծի` սառեցրած կգ 

10.11.35 Միս ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` սառեցրած  

10.11.35.000 Միս ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` սառեցրած կգ 

10.11.39 Միս և սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած 

  

10.11.39.100 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. 
տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու և այլ կենդանիների 

կգ 

10.11.39.110 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կգ 

10.11.39.120 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոզերի կգ 

10.11.39.130 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի կգ 

10.11.39.140 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների կգ 

10.11.39.190 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի այլ կենդանիների կգ 

10.11.39.200 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. 
տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու և այլ կենդանիների, սառեցրած 

կգ 

10.11.39.210 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կգ 

10.11.39.220 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոզերի կգ 

10.11.39.230 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի կգ 

10.11.39.240 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների կգ 

10.11.39.290 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի կենդանիների կգ 

10.11.39.300 Միս և սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած. նապաստակ, ճագար այլ վայրի կենդանիներ, բացառությամբ 
գորտի տոտիկների և 10.11.31-10.11.35 ենթակարգի թռչունների և 
կենդանիների 

կգ 

10.11.39.310 Միս և սննդային ենթամթերք նապաստակների, ճագարների` թարմ, 
պաղեցրած կամ սառեցրած 

կգ 

10.11.39.320 Միս և սննդային ենթամթերք` կետերի, փոկերի թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած 

կգ 

10.11.39.330 Միս և սննդային ենթամթերք` եղնիկների թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած կգ 

10.11.39.390 Միս և սննդային ենթամթերք`այլ կենդանիների թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած,  չներառված այլ խմբավորումներում 

կգ 

10.11.4 Բուրդ գզգզած, անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների, 
ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների, ոչխարի, այծի 

 

10.11.41 Բուրդ գզգզած չլվացված, ներառյալ գզգզած բուրդը լվացված գեղմով  
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10.11.41.000 Բուրդ գզգզած չլվացված, ներառյալ գզգզած բուրդը լվացված գեղմով կգ 

10.11.42 Մորթի և կաշի անմշակ, ամբողջական` խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի 
կենդանիների 

 

10.11.42.000 Մորթի և կաշի անմշակ, ամբողջական` խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի 
կենդանիների 

կգ 

10.11.43 Այլ անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի կենդանիների  
10.11.43.000 Այլ անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի կենդանիների կգ 

10.11.44 Մորթի և կաշի անմշակ` ոչխարի կամ գառի   

10.11.44.000 Մորթի և կաշի անմշակ` ոչխարի կամ գառի կգ 

10.11.45 Մորթի և կաշի անմշակ` այծի կամ ուլի  

10.11.45.000 Մորթի և կաշի անմշակ` այծի կամ ուլի կգ 

10.11.5 Ճարպեր խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, այծի կամ խոզի  

10.11.50 Ճարպեր խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, այծի կամ խոզի   

10.11.50.100 Ճարպ խոզի չհալած կգ 

10.11.50.200 Խոզաճարպ հալած տաք և ճարպ խոզի հալած, այլ կգ 

10.11.50.300 Ճարպ խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների հալած և չհալած կգ 

10.11.6 Ենթամթերք ոչ սննդային, անմշակ   

10.11.60 Ենթամթերք ոչ սննդային, անմշակ    

10.11.60.300 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ կենդանիների, ամբողջական կամ 
մասերով (բացի ձկների)  

կգ 

10.11.60.310 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ խոշոր եղջերավոր կենդանիների կգ 

10.11.60.320 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ խոզերի կգ 

10.11.60.330 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ ոչխարների կգ 

10.11.60.390 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ այլ կենդանիների կգ 

10.11.60.900 Մնացորդներ մարդու սննդի մեջ օգատագործելու համար ոչ պիտանի, այլ կգ 

10.11.60.910 Եղջյուրներ, սմբակներ, մազեր, ստևեր սպանդի կենդանիների կգ 

10.11.60.920 Ոսկորներ մսացու կենդանիների կգ 
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10.11.60.930 Արյուն մսացու կենդանիների կգ 

10.11.60.940 Ձվեր պատրաստի շերամի որդի (շերամի սերմի) կգ 

10.11.60.950 Բոժոժներ շերամի որդի, ոչ պիտանի քանդման համար, բոժոժաքերծ կգ 

10.11.60.990 Մնացորդներ ոչ պիտանի մարդու սննդի մեջ օգտագործման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.11.9 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

10.11.99 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

10.11.99.000 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.12 Միս ընտանի թռչունների` մշակված կամ պահածոյացված  

10.12.1 Միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցրած  

10.12.10 Միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցրած  

10.12.10.100 Հավեր (ներառյալ ճտերը) հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր 
թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ 

կգ 

10.12.10.110 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.10.120 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ փետրած կամ 
փորոտիքը հանած 

կգ 

10.12.10.200 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.10.210 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ փետրած կամ փորոտիքը 
հանած 

կգ 

10.12.10.300 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.10.310 Բադեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.10.320 Սագեր թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.12.10.330 Խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.12.10.400 Լյարդ սագի և բադի, թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.12.10.500 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր 
թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքի մասեր 

կգ 

10.12.10.510 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած,մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.10.520 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի 
մասեր 

կգ 

10.12.10.530 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի 
մասեր 

կգ 

10.12.10.600 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.10.610 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 
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10.12.10.620 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.10.700 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.10.710 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված 
մսեղիքի մասեր 

կգ 

10.12.10.720 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված 
մսեղիքի մասեր 

կգ 

10.12.2 Միս ընտանի թռչունների` սառեցրած  

10.12.20 Միս ընտանի թռչունների` սառեցրած   

10.12.20.100 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր 
սառեցրած, մսեղիքներ 

կգ 

10.12.20.110 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.20.120 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, փետրած կամ փորոտիքը հանած 
մսեղիքներ 

կգ 

10.12.20.200 Հնդկահավեր սառեցրած, մասերի չբաժանված մսեղիքներ կգ 

10.12.20.210 Հնդկահավեր սառեցրած, մասերի չբաժանված մսեղիքներ փետրած կամ 
փորոտիքը հանած 

կգ 

10.12.20.300 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.20.310 Բադեր սառեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.20.320 Սագեր սառեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.20.330 Խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքներ կգ 

10.12.20.500 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր 
սառեցրած, մսեղիքի մասեր 

կգ 

10.12.20.510 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.520 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.530 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.600 Հնդկահավեր սառեցրած, մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.610 Հնդկահավեր սառեցրած, ոսկրազերծած մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.620 Հնդկահավեր սառեցրած, չոսկրազերծած մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.700 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.710 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.720 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր կգ 

10.12.20.800 Լյարդ ընտանի թռչունների սառեցրած կգ 

10.12.20.810 Լյարդ բադի և սագի սառեցրած կգ 

10.12.20.820 Լյարդ հավի սառեցրած կգ 

10.12.20.890 Լյարդ ընտանի թռչունների սառեցրած, այլ կգ 

10.12.3 Ճարպեր ընտանի թռչունների   

10.12.30 Ճարպեր ընտանի թռչունների   

10.12.30.000 Ճարպեր ընտանի թռչունների կգ 

10.12.4 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային    

10.12.40 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային   
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10.12.40.100 Լյարդ հավի`թարմ կամ պաղեցրած  կգ 

10.12.40.190 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային`թարմ կամ պաղեցրած 
(բացառությամբ հավի, բադի և սագի լյարդի) 

կգ 

10.12.40.200 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային`սառեցրած (բացառությամբ  
լյարդի) 

կգ 

10.12.5 Բմբուլ թռչունների և փետուրով կաշի    

10.12.50 Բմբուլ թռչունների և փետուրով կաշի     

10.12.50.100 Կաշիներ և մասեր թռչունների փետուրներով և բմբուլով կգ 

10.12.50.200 Հումք բմբուլի կգ 

10.12.50.300 Հումք փետուրի կգ 

10.12.9 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության 
գործընթացի գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.12.99 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության 
գործընթացի գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

  

10.12.99.000 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության 
գործընթացի գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.13 Մսամթերք, այդ թվում` թռչնամսից   

10.13.1 Մսամթերք մսից, ենթամթերքից և կենդանիների արյունից` պահածոյացված 
կամ պատրաստի 

  

10.13.11 Միս խոզի` հատվածքներ աղ դրած, չորացրած կամ ապխտած (բեկոն և 
խոզապուխտ) 

  

10.13.11.100 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան չարված, 
չորացրած, աղադրված կամ ապխտած 

կգ 

10.13.11.110 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան արված, 
աղադրված կամ աղաջրի մեջ 

կգ 

10.13.11.120 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան չարված, 
չորացրած կամ ապխտած 

կգ 

10.13.11.200 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, չորացրած, աղադրված կամ 
ապխտած 

կգ 

10.13.11.210 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, աղադրված կամ աղաջրի 
մեջ 

կգ 

10.13.11.220 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, չորացրած կամ ապխտած կգ 

10.13.11.300 Միս խոզի չորացրած, աղադրված կամ ապխտած, այլ, ներառյալ բեկոնը 
(խոզամսից ուտելիք),խոզի կողի 3/4-ը և դրանց հատվածքները 

կգ 

10.13.12 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` աղ դրած, չորացրած կամ 
ապխտած  

 

10.13.12.100 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած կգ 

10.13.12.110 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած, 
չոսկրազերծված 

կգ 

10.13.12.120 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած, ոսկրազերծված կգ 

10.13.12.200 Մսամթերք սուբլիմացմամբ չորացրած կգ 
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10.13.13 Միս կամ սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` աղ դրած կամ աղաջրի 
մեջ, չորացրած կամ ապխտած. մսից և ենթամթերքից կոպիտ և մանր 
աղացվածքի սննդային ալյուր  

  

10.13.13.100 Միս ձիու աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած. ապխտեղեն 
ձիու մսից 

կգ 

10.13.13.200 Միս ոչխարի և այծի աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած կգ 

10.13.13.300 Միս հավի և հավի ճուտ աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած կգ 

10.13.13.400 Ենթամթերք մսի չորացրած, աղը դրած և ապխտած, ներառյալ լյարդը 
ընտանի թռչունների 

կգ 

10.13.13.500 Ալյուր սննդային մսից և մսի ենթամթերքից, պիտանի մարդու սննդի մեջ 
օգտագործելու համար 

կգ 

10.13.13.900 Միս աղը դրած, չորացրած կամ ապխտած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.13.14 Երշիկեղեն և համանման մսամթերք մսից, ենթամթերքից կամ 
կենդանիների արյունից 

  

10.13.14.300 Երշիկեղեն լյարդից (լյարդ ու թոքից), ներառյալ երշիկի թաղանթով 
մածուկները և պաշտետները 

կգ 

10.13.14.600 Երշիկեղեն, բացի լյարդի արտադրատեսակներից կգ 

10.13.14.610 Երշիկեղեն եփած, նրբերշիկ, սարդելկա կգ 

10.13.14.620 Երշիկներ կիսաապխտած կգ 

10.13.14.630 Երշիկներ եփած-ապխտած, կիսաչոր, հում ապխտած, ներառյալ «սալյամի» կգ 

10.13.14.640 Երշիկեղեն ձիու մսից կգ 

10.13.14.650 Դոնդող, զելց կգ 

10.13.14.660 Երշիկեղեն ապխտած- խորոված կգ 

10.13.14.690 Երշիկեղեն, այլ կգ 

10.13.15 Մսից, ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից պատրաստված և 
պահածոյացված այլ մթերք (բացի պատրաստի կերակրատեսակներից և 
երշիկեղենից) 

 

10.13.15.100 Մթերք պատրաստի բադի և սագի լյարդից, ներառյալ մածուկները և 
մսատրորվածքները (պաշտետները) (բացի երշիկի թաղանթովից), 
կերակրատեսակներ պատրաստի 20%-ից ավել միս պարունակող (բացի 
համասեռված երշիկեղենից) 

կգ 

10.13.15.110 Մթերք պատրաստի այլ կենդանիների լյարդից, ներառյալ մածուկները և 
պաշտետները (բացի երշիկի թաղանթովից), կերակրատեսակներ 
պատրաստի 20%-ից ավել միս պարունակող (բացի համասեռված 

կգ 
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երշիկեղենից) 

10.13.15.500 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից` ազդրերից կգ 

10.13.15.510 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից` ազդրերից և դրանց 
հատվածքներից 

կգ 

10.13.15.520 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից՝ թիակային մասերից և 
դրանց հատվածքներից, բացի թարմից, պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը 
դրածից կամ աղաջրի մեջ եղածից, չորացրածից կամ ապխտածից 

կգ 

10.13.15.590 Կերակրատեսակներ պատրաստի և մթերք պատրաստի խոզի մսից, այլ կգ 

10.13.15.600 Կերակրատեսակներ պատրաստի խոզի մսից 20%-ից ավել, բայց 40%- ից 
պակաս միս և ենթամթերք պարունակող, ներառյալ խառնուրդներ, ճարպեր, 
բացի համասեռված պատրաստի կերակրատեսակներից 

կգ 

10.13.15.610 Մթերք պատրաստի խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդներ և ճարպեր, բացի 
պատրաստի կերակրատեսակներից, երշիկեղենից, մածուկներից և 
պաշտետներից, համասեռված պատրաստի մթերքից 

կգ 

10.13.15.620 Մթերք և կերակրատեսակներ պատրաստի տավարի և հորթի մսից, 
ներառյալ պահածոները 

կգ 

10.13.15.630 Կերակրատեսակներ պատրաստի տավարի և հորթի մսից, ներառյալ 
պահածոները 

կգ 

10.13.15.640 Մթերք պատրաստի տավարի և հորթի մսից, բացի պատրաստի 
կերակրատեսակներից 

կգ 

10.13.15.710 Միս տավարի և հորթի շոգեխաշած կգ 

10.13.15.720 Պահածոներ խոզապխտային տավարի մսից կգ 

10.13.15.730 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից կգ 

10.13.15.790 Մթերք մսից կամ ենթամթերքից, այլ, ներառյալ արյունը կգ 

10.13.15.800 Կիսապատրաստվածքներ մսի, ներառյալ թռչնի միսը կգ 

10.13.15.810 Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, ներառյալ աղացած միսը և դրանից 
արտադրատեսակները 

կգ 
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10.13.15.820 Կիսապատրաստվածքներ չափաբաժնով (պորցիոն) և մանրակտոր, բացի 
ընտանի թռչունների մսից կիսաֆաբրիկատները 

կգ 

10.13.15.830 Կիսապատրաստվածքներ չափաբաժնով (պորցիոն) և մանրակտոր ընտանի 
թռչունների մսից 

կգ 

10.13.15.900 Պահածոներ մսի, այլ կգ 

10.13.15.910 Պահածոներ մսի շոգեխաշած, այլ կգ 

10.13.15.920 Պահածոներ խոզապուխտային մսից, այլ կգ 

10.13.15.930 Պահածոներ մսից՝  բուսական և բանջարեղենային խառնուրդով, այլ կգ 

10.13.15.990 Մթերք ենթամթերքից, ներառյալ արյունը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.13.16 Ալյուր մսից և ենթամթերքից` ոչ սննդային, կոպիտ և մանր աղացվածքի. 
խարխզի 

 

10.13.16.100 Ալյուր կերային մսի կգ 

10.13.16.200 Ալյուր կերային մսաոսկրի կգ 

10.13.16.300 Ալյուր կերային ոսկրի կգ 

10.13.16.400 Խարխզի կգ 

10.13.16.900 Փոշի, ալյուր և հատիկներ մսի և մսի հումքի, ոչ պիտանի մարդկանց սննդի 
համար, այլ 

կգ 

10.13.9 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ. 
մսից և թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.13.91 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման 
ծառայություններ 

 

10.13.91.000 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ  

10.13.99 Մսից և թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

10.13.99.000 Մսից և թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին  
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գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.2 Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ մշակված կամ պահածոյացված   

10.20 Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ մշակված կամ պահածոյացված  

10.20.1 Ձուկ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած  

10.20.11 Ձկան սուկի և ձկան միս (ներառյալ աղացած միսը) թարմ կամ պաղեցրած    

10.20.11.100 Սուկի ձկան և միս ձկան առանց ոսկորների, այլ, թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.11.110 Սուկի ձկան թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.11.120 Ձկան միս առանց ոսկորների, այլ, թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.12 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր թարմ կամ պաղեցրած   

10.20.12.100 Լյարդ, խավիար և սերմնագեղձեր ձկան, թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.12.110 Լյարդ ձկան թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.12.130 Սերմնագեղձեր ձկան թարմ կամ պաղեցրած կգ 

10.20.13 Ձուկ սառեցրած   

10.20.13.100 Ձուկ սառեցրած չբաժանված, բացի ծովատառեխից, ծովային կգ 

10.20.13.300 Ձուկ սառեցրած չբաժանված, քաղցրահամ ջրերի կգ 

10.20.14 Ձկան սուկի սառեցրած   

10.20.14.000 Ձկան սուկի սառեցրած կգ 

10.20.15 Ձկան միս (ներառյալ աղացած միսը) սառեցրած   

10.20.15.100 Ձկան միս սառեցրած կգ 

10.20.15.300 Միս ձկան առանց ոսկորների, այլ, բացի սուկիից, սառեցրած կգ 

10.20.16 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր սառեցրած   

10.20.16.100 Լյարդ ձկան սառեցրած կգ 

10.20.16.300 Սերմնագեղձեր ձկան սառեցրած կգ 

10.20.2 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով. ձկնկիթ և 
ձկնկիթի փոխարինիչներ 

  

10.20.21 Ձկան սուկի չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ, բայց ոչ ապխտած   

10.20.21.000 Ձկան սուկի  չորացրած, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, բացի ապխտածից կգ 
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10.20.22 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր չորացրած, ապխտած, աղ դրած կամ 
աղաջրի մեջ. խոշոր և մանր աղացվածքի կամ հատիկավորված սննդային 
ձկան ալյուր  

  

10.20.22.100 Լյարդ և սերմնագեղձեր ձկան, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, չորացրած, 
ապխտած. ձկան ալյուր և փոշի սննդային 

կգ 

10.20.22.110 Լյարդ, սերմնագեղձեր ձկան պահածոյացրած կգ 

10.20.22.120 Ալյուր և փոշի ձկան սննդային կգ 

10.20.23 Ձուկ չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ   

10.20.23.100 Ձուկ չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ կգ 

10.20.23.110 Ձուկ չորացրած կգ 

10.20.23.120 Ձուկ աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, բացի ծովատառեխից կգ 

10.20.23.200 Ծովատառեխ աղը դրած կամ աղաջրի մեջ կգ 

10.20.24 Ձուկ, ներառյալ ձկան սուկին, ապխտած   

10.20.24.200 Սաղմոն խաղաղօվկիանոսյան, ատլանտյան և դանուբյան ապխտած, 
ներառյալ սուկին 

կգ 

10.20.24.210 Ծովատառեխ ապխտած, ներառյալ սուկին կգ 

10.20.24.220 Ծովատառեխ սառը ապխտման կգ 

10.20.24.230 Ծովատառեխ տաք ապխտման կգ 

10.20.24.290 Ծովատառեխ ապխտած, այլ կգ 

10.20.24.300 Ձուկ ապխտած, այլ (բացի սաղմոնից և ծովատառեխից), ներառյալ սուկին կգ 

10.20.24.310 Ձուկ սառը ապխտման, այլ կգ 

10.20.24.320 Ձուկ տաք ապխտման, այլ կգ 

10.20.24.330 Ձուկ չորացրած կամ աղը դրած, բացի ապխտած ձկից և ձկան սուկիից կգ 

10.20.25 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով, բացի 
ձկնեղենից պատրաստի կերակրատեսակներից  

  

10.20.25.100 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ եղանակով, բացի լցոնից. 
ձողիկներ ձկան 

կգ 

10.20.25.110 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սաղմոնից, ամբողջական կամ 
կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը 

կգ 
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դրածից կամ աղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.120 Պահածոներ սաղմոնից բնական կգ 

10.20.25.130 Պահածոներ սաղմոնից տոմատի սոուսում կգ 

10.20.25.140 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սաղմոնից, բացի լցոնից, այլ կգ 

10.20.25.200 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ծովատառեխից, ամբողջական կամ 
կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը 
դրածից կամ աղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

կգ 

10.20.25.210 Պահածոներ ծովատառեխից յուղի մեջ կգ 

10.20.25.220 Պահածոներ ծովատառեխից տոմատի սոուսում կգ 

10.20.25.230 Պահածոներ ծովատառեխից բնական կգ 

10.20.25.290 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ծովատառեխից, այլ կգ 

10.20.25.300 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սարդինայից, սարդինելայից, կիլկայից և 
շպրոտից, ամբողջական կամ կտորներով, քացախի մեջ,յուղի մեջ, թթու 
դրած, բացի չորացրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի մեջ դրածից, 
ապխտածից և լցոնից 

կգ 

10.20.25.310 Պահածոներ սարդինայից, շպրոտ յուղի մեջ կգ 

10.20.25.320 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սարդինայից, սարդինելայից, կիլկայից և 
շպրոտից, բացի լցոնից, այլ 

կգ 

10.20.25.330 Մթերք պատրաստի և պահածոներ թյունոսից, պելամիդից և սկիպջեքից, 
ամբողջական կամ կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի 
չորացրածից, աղը դրածից կամաղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

կգ 

10.20.25.400 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սկումբրիայից ամբողջական կամ 
կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը 
դրած կամ աղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

կգ 

10.20.25.500 Մթերք պատրաստի և պահածոներ թանձրուկից, ամբողջական կամ 
կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը 
դրածից կամ աղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

կգ 

10.20.25.510 Սուկի ձկան (ներառյալ ձողիկներ ձկան) խմորի մեջ կամ հացափշրապատ կգ 
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10.20.25.520 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ձկան այլ տեսակներից, բացի ձկան 
ձողիկներից 

կգ 

10.20.25.530 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ձկան, ներառյալ լցոնը, մածուկներ, 
կերակրատեսակներ պատրաստի, մթերք համասեռված, բացի չորացրած, 
ապխտած, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ ձկներից, ձկան ձողիկներից, 
ձկնկիթից 

կգ 

10.20.25.600 Պահածոներ ձկնաբանջարեղենային կգ 

10.20.25.610 Պրեսերվներ ձկան կգ 

10.20.25.620 Պահածոներ ձողաձկան լյարդից կգ 

10.20.25.690 Պահածոներ ձկան, այլ կգ 

10.20.26 Ձկնկիթ և ձկնկիթի փոխարինիչներ   

10.20.26.100 Ձկնկիթ թառափ ձկնատեսակի կգ 

10.20.26.110 Ձկնկիթ իշխան ձկնատեսակի կգ 

10.20.26.200 Ձկնկիթ այլ ձկնատեսակների կգ 

10.20.26.210 Ձկնկիթ կարմիր կգ 

10.20.26.220 Ձկնկիթ սև կգ 

10.20.26.300 Ձկնկիթի փոխարինիչներ կգ 

10.20.3 Խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ` 
սառեցրած, մշակված կամ պահածոյացված 

 

10.20.31 Խեցեմորթներ սառեցրած   

10.20.31.300 Խեցեմորթներ սառեցրած, ալյուր սառեցրած, փոշի և հատիկներ 
խեցեմորթներից, պիտանի մարդու սննդի համար 

կգ 

10.20.31.500 Խեցեմորթներ  սառեցրած, ալյուր, փոշի և հատիկներ ջրային 
անողնաշարավորներից, պիտանի մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար 

կգ 

10.20.32 Կակղամորթեր սառեցրած,  չորացրած, ապխտած, աղ դրած կամ աղաջրի 
մեջ  

  

10.20.32.500 Կատարիկներ, կակղամորթեր  սառեցրած, չորացրած կամ աղը դրած. ալյուր, 
փոշի և հատիկներ ջրային անողնաշարավորներից, պիտանի մարդու սննդի 
մեջ օգտագործելու համար 

կգ 

10.20.32.510 Կատարիկներ և կակղամորթեր սառեցրած, չորացրած, աղը դրած կամ 
աղաջրի մեջ 

կգ 

10.20.33 Ջրային այլ անողնաշարավորներ սառեցրած, չորացրած, ապխտած, աղ 
դրած կամ աղաջրի մեջ 

  

10.20.33.000 Ջրային այլ անողնաշարավորներ սառեցրած, չորացրած, ապխտած, աղ դրած 
կամ աղաջրի մեջ 

կգ 
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10.20.34 Խեցեմորթներ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով. 
կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ պատրաստված կամ 
պահածոյացված այլ եղանակով 

 

10.20.34.100 Կերակրատեսակներ պատրաստի խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից 

կգ 

10.20.34.200 Կիսապատրաստվածքներ արագ սառեցրած խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 

կգ 

10.20.34.300 Լցոն սառեցրած ծովամթերքից կգ 

10.20.34.400 Կերակրատեսակներ պատրաստի խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից, այլ 

կգ 

10.20.34.500 Մթերք պատրաստի և պահածոներ խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից, բացի պատրաստի կերակրատեսակներից 

կգ 

10.20.34.600 Խեցեմորթներ ապխտած կգ 

10.20.4 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, հատիկներ և այլ մթերք, ոչ սննդային` 
ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

10.20.41 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, ոչ սննդային` ձկից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 

 

10.20.41.000 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, ոչ սննդային` ձկից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 

կգ 

10.20.42 Այլ ոչ սննդային ձկնամթերք ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և 
այլ ջրային անողնաշարավորներից    

10.20.42.000 Այլ ոչ սննդային ձկնամթերք ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից 

կգ 

10.20.9 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով 
պահածոյացման ծառայություններ. ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից 
և այլ ջրային անողնաշարավորներից ձկնամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 10.20.91 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով 
պահածոյացման ծառայություններ 

 10.20.91.000 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով 
պահածոյացման ծառայություններ  
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10.20.99 Ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից ձկնամթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.20.99.000 Ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից ձկնամթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.3 Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված 
 10.31 Կարտոֆիլ մշակված և պահածոյացված   

10.31.1 Կարտոֆիլ մշակված և պահածոյացված 
 10.31.11 Կարտոֆիլ սառեցրած   

10.31.11.100 Կարտոֆիլ սառեցրած, հում կամ եփած ջրում կամ գոլորշով (բացի արագ 
սառեցրած մթերքը կարտոֆիլից) 

կգ 

10.31.11.200 Մթերք կարտոֆիլից արագ սառեցրած կգ 

10.31.11.500 Կարտոֆիլ պատրաստված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, սառեցրած կգ 

10.31.12 Կարտոֆիլ չորացրած, ներառյալ կտրատվածը, բայց հետագա մշակման 
չենթարկված 

  

10.31.12.000 Կարտոֆիլ չորացրած, ամբողջական կամ կտրտած փոքր կտորների, բայց 
հետագա մշակման չենթարկված 

կգ 

10.31.13 Կարտոֆիլ չորացրած` կոպիտ և մանր աղացվածքի ալյուրի, խյուսի, 
փաթիլների,  հատիկների տեսքով 

 

10.31.13.100 Կարտոֆիլ չորացրած ալյուրի, ձավարի, փաթիլների, հատիկների, հաբերի 
տեսքով 

կգ 

10.31.13.110 Կրեկերներ կարտոֆիլի կգ 

10.31.13.120 Խյուս (փաթիլներ և մանր ձավար) կարտոֆիլի, չոր կգ 

10.31.13.190 Մթերք կարտոֆիլից, չոր, այլ կգ 

10.31.14 Կարտոֆիլ պատրաստված կամ պահածոյացված 
 10.31.14.100 Կարտոֆիլ ալյուրի, ձավարի կամ փաթիլների տեսքով, պատրաստված 

առանց քացախի կամ քացախաթթվի, չսառեցրած 
կգ 

10.31.14.200 Կարտոֆիլ պատրաստված չսառեցրած, այլ, ներառյալ խրթխրթան 
կարտոֆիլը և պահածոներ կարտոֆիլի 

կգ 

10.31.14.210 Կարտոֆիլ խրթխրթան փոքր կտորներով, ձողիկներով կգ 

10.31.14.220 Պահածոներ կարտոֆիլից կգ 

10.31.9 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ. մշակված և պահածոյացված 
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կարտոֆիլի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.31.91 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և 
այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 10.31.91.000 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 
10.32 Մրգահյութեր և բանջարահյութեր 

  
10.32.1 Մրգահյութեր և բանջարահյութեր  

10.32.11 Տոմատի հյութ  
  

10.32.11.100 Տոմատի հյութ խտացրած լ 

10.32.11.200 Տոմատի հյութ չխտացրած լ 

10.32.12 Նարնջի հյութ 

 10.32.12.100 Հյութ նարնջի խտացրած լ 

10.32.12.200 Հյութ նարնջի չխտացրած լ 

10.32.13 Թուրինջի հյութ 

 10.32.13.100 Թուրինջի հյութ խտացրած լ 

10.32.13.200 Թուրինջի հյութ չխտացրած լ 

10.32.14 Արքայանարնջի հյութ 

 10.32.14.100 Արքայանարնջի հյութ խտացրած լ 

10.32.14.200 Արքայանարնջի հյութ չխտացրած լ 

10.32.15 Խաղողի հյութ 

 10.32.15.100 Խաղողի հյութ խտացրած լ 

10.32.15.200 Խաղողի հյութ չխտացրած լ 

10.32.16 Խնձորի հյութ 
  

10.32.16.100 Խնձորի հյութ խտացրած լ 
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10.32.16.200 Խնձորի հյութ չխտացրած լ 

10.32.17 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի խառնուրդներ   

10.32.17.100 Հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներ չպարունակող, առանց խառնուրդների լ 

10.32.17.120 Հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներով, առանց խառնուրդների լ 

10.32.17.190 Հյութեր բանջարեղենի, այլ լ 

10.32.17.200 Խառնուրդներ հյութերի, չխտացրած լ 

10.32.17.210 Խառնուրդներ մրգահյութերի լ 

10.32.17.220 Խառնուրդներ բանջարահյութերի լ 

10.32.17.300 Հյութեր խտացրած, բացի տոմատի հյութից լ 

10.32.17.310 Խտահյութեր, շաքարի հավելումներ պարունակող, բացի տոմատի հյութից լ 

10.32.17.320 Խտահյութեր, շաքարի հավելումներ չպարունակող, բացի տոմատի հյութից լ 

10.32.19 Այլ մրգահյութեր և բանջարահյութեր   

10.32.19.100 Հյութեր ցիտրուսային, այլ, չխտացրած լ 

10.32.19.200 Հյութ այլ մրգերից և բանջարեղենից չխտացրած, առանց խառնուրդների լ 

10.32.9 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.32.99 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.32.99.000 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.39 Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված այլ եղանակով 
  

10.39.1 Բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված, բացի կարտոֆիլից 
  

10.39.11 Բանջարեղեն սառեցրած 
 10.39.11.100 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից) սառեցրած կգ 

10.39.11.110 Խառնուրդներ բանջարեղենի սառեցրած կգ 

10.39.11.120 Լոբազգիներ սառեցրած կգ 
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10.39.11.190 Բանջարեղեն սառեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.39.11.200 Սնկեր սառեցրած կգ 

10.39.12 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճատև պահման համար  

10.39.12.100 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար կգ 

10.39.12.110 Սոխ գլուխ պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար կգ 

10.39.12.120 Վարունգներ և կարնիշոններ, պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման 
համար, այլ 

կգ 

10.39.12.190 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար, այլ կգ 

10.39.12.200 Սնկեր պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար կգ 

10.39.13 Բանջարեղեն չորացրած   

10.39.13.100 Սոխ գլուխ չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, մասերի, 
մանրացրած կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման չենթարկված 

կգ 

10.39.13.200 Սնկեր չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, մասերի, 
մանրացրած կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման չենթարկված 

կգ 

10.39.13.300 Բանջարեղեն այլ, չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, 
մասերի, մանրացրած կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման 
չենթարկված 

կգ 

10.39.13.310 Խառնուրդներ բանջարեղենի, չորացրած, փոշիներ բանջարեղենի կգ 

10.39.13.390 Բանջարեղեն չորացրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.39.14 Մրգեր և բանջարեղեն կտրատած ու փաթեթավորված  

10.39.14.000 Մրգեր և բանջարեղեն կտրատած ու փաթեթավորված կգ 

10.39.15 Լոբի պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի 
բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից 

 

10.39.15.100 Լոբի կեղևահան, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.15.110 Լոբի ոչ կեղևահան, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.16 Սիսեռ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի 
բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից 

  

10.39.16.000 Սիսեռ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի 
բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից 

կգ 

10.39.17 Այլ բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), պահածոյացված առանց քացախի 
կամ քացախաթթվի, բացի բանջարեղենի պատրաստի 
կերակրատեսակներից 

 

10.39.17.100 Տոմատներ պատրաստված և պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման 

կգ 
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10.39.17.110 Տոմատներ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի, 
ամբողջական կամ մասերի կտրատած 

կգ 

10.39.17.120 Խյուս տոմատի չխտացված կգ 

10.39.17.130 Խյուս տոմատի խտացված կգ 

10.39.17.200 Սնկեր պատրաստված և պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի 

կգ 

10.39.17.210 Սնկեր աճեցրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման 

կգ 

10.39.17.220 Սնկեր, այլ, (ներառյալ գետնասնկերը) պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման 

կգ 

10.39.17.300 Բանջարեղեն և խառնուրդներ բանջարեղենի, կերակրատեսակներ 
բանջարեղենի սառեցրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.39.17.310 Խաղողի տերև պահածոյացրած կգ 

10.39.17.390 Բույսերի այլ ուտելի մասեր պահածոյացված, այլ կգ 

10.39.17.400 Կաղամբ թթու դրած, սիսեռ, լոբի, ծնեբեկ, ձիթապտուղ, քաղցր 
եգիպտացորեն, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.17.410 Կաղամբ թթու դրած չսառեցրած կգ 

10.39.17.500 Ծնեբեկ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.17.600 Ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.17.700 Եգիպտացորեն քաղցր, պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.17.800 Վարունգ աղը դրած և թթու դրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ 
քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած 

կգ 

10.39.17.900 Բանջարեղեն և խառնուրդներ բանջարեղենի, այլ, պահածոյացրած առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.39.18 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ 
ուտելի մասեր, պահածոյացված քացախով կամ քացախաթթվով 

 10.39.18.100 Բանջարեղեն պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով կգ 

10.39.18.110 Վարունգներ պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով կգ 

10.39.18.120 Տոմատներ պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով կգ 

10.39.18.130 Սինդրիկ, շուշան, բոխի և այլն պահածոյացրած քացախով կամ 
քացախաթթվով 

կգ 

10.39.18.900 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի 
մասեր, պահածոյացված քացախով կամ քացախաթթվով 

կգ 
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10.39.2 Մրգեր ու ընկույզներ մշակված և պահածոյացված 

 10.39.21 Մրգեր ու ընկույզներ թարմ կամ նախօրոք ջերմամշակված, սառեցրած 

 10.39.21.000 Մրգեր ու ընկույզներ թարմ կամ նախօրոք ջերմամշակված, սառեցրած կգ 
10.39.22 Ջեմեր, մրգային դոնդողակներ, մրգային կամ ընկույզի խյուսեր և 

մածուկներ 
 10.39.22.900 Ջեմ, մարմելադ, խյուս, դոնդողակ, կոնֆիտյուր, պովիդլո, մուրաբա այլ 

պտուղներից և ընկույզներից, ենթարկված ջերմային մշակման, բացի 
համասեռված մթերքից 

կգ 

10.39.22.910 Ջեմ, պյուրե, կոնֆիտյուր, պովիդլո կգ 

10.39.22.920 Մարմելադ կգ 

10.39.22.930 Դոնդողակ կգ 

10.39.22.940 Մուրաբա կգ 

10.39.22.950 Խյուս պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի կգ 

10.39.22.960 Մածուկ պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի կգ 

10.39.22.990 Ջեմ, մարմելադ, խյուս, դոնդողակ, կոնֆիտյուր, պովիդլո, մուրաբա այլ 
պտուղներից և ընկույզներից, ենթարկված ջերմային մշակման, բացի 
համասեռված մթերքից, այլ չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.39.23 Ընկույզներ և գետնընկույզ բոված, աղի կամ մշակված այլ եղանակով  

10.39.23.300 Գետնընկույզ (ներառյալ գետնընկույզի յուղը), տապակած, աղը դրած 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.39.23.900 Ընկույզ, ներառյալ խառնուրդները կգ 

10.39.23.910 Ընկույզ, արևածաղկի սերմեր բոված կգ 

10.39.23.920 Տխիլի  (Պնդուկ) կգ 

10.39.23.930 Նուշ կգ 

10.39.23.990 Ընկույզներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ կգ 

10.39.24 Մրգեր և ընկույզներ պահածոյացված կարճաժամկետ պահման համար, 
բայց ոչ պիտանի սննդում անմիջական օգտագործման համար 

 

10.39.24.000 Մրգեր և ընկույզներ պահածոյացված կարճաժամկետ պահման համար, բայց կգ 
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ոչ պիտանի սննդում անմիջական օգտագործման համար 

10.39.25 Այլ մրգեր մշակված և պահածոյացված   

10.39.25.100 Խաղող չորացրած (չամիչ) կգ 

10.39.25.200 Մրգեր չորացրած, այլ, բացի բանանից կգ 

10.39.25.210 Ծիրան չորացրած (ծիրանաչիր) կգ 

10.39.25.220 Սալորաչիր սև կգ 

10.39.25.230 Խնձոր և տանձ չորացրած կգ 

10.39.25.240 Խառնուրդներ մրգերի չորացրած (չոր կոմպոտ) կգ 

10.39.25.290 Մրգեր պատրաստված պահման համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.39.25.300 Կեղև ցիտրուսային և բոստանային մշակաբույսերի, թարմ, սառեցրած, 
չորացրած, աղը դրած 

կգ 

10.39.25.500 Պտուղներ, այլ, պատրաստված կամ պահածոյացրած, բացի մյուսլիից կգ 

10.39.25.510 Պտուղներ պատրաստված կամ պահածոյացրած, սպիրտային հավելումներ 
պարունակող 

կգ 

10.39.25.590 Պտուղներ պատրաստված կամ պահածոյացրած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 

10.39.3 Բուսական հումք, թափոններ և մնացուկներ, ենթամթերք 
 10.39.30 Բուսական հումք, թափոններ և մնացուկներ, ենթամթերք 
 10.39.30.100 Մզվածքներ պտղա-հատապտղային  կգ 

10.39.30.200 Մզվածքներ  բանջարեղենի կգ 

10.39.30.300 Սերմեր արդյունաբերական վերամշակման համար կգ 

10.39.30.310 Կորիզներ և միջուկներ ծիրանի, դեղձի և սալորի կգ 

10.39.30.320 Կորիզներ և միջուկներ այլ կգ 

10.39.9 Մրգերի ու բանջարեղենի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման 
ծառայություններ. մրգերի ու բանջարեղենի մշակման և պահածոյացման 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի   
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կողմից 

10.39.91 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 

10.39.91.000 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 10.39.99 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 10.39.99.000 Մրգերի ու բանջարեղենի մշակման և պահածոյացման գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 
10.4 Յուղեր և ճարպեր բուսական ու կենդանական  

  
10.41 Յուղեր և ճարպեր 

  
10.41.1 Յուղեր և ճարպեր կենդանական, դրանց չափամասերը չզտած 

  
10.41.11 Հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, հալած խոզաճարպ-ճարպ, 

յուղաբնաճարպ, յուղ և տեխնիկական բնաճարպ չէմուլսացված, չխառնած 
և չմշակված այլ եղանակներով   

10.41.11.100 Հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, հալած խոզաճարպ-յուղ, օլեոբնաճարպ, 
օլեոմարգարին և մարգարին տեխնիկական 

կգ 

10.41.11.900 Ճարպեր կենդանական և յուղեր, այլ, և դրանց զտամասերը առանց 
քիմիական կազմի փոփոխման 

կգ 

10.41.12 Ձկան և ծովային կաթնասունների յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը  

10.41.12.100 Յուղ ձկան կգ 

10.41.12.200 Ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասերը ձկից կամ ծովային կաթնասուններից 
առանց փոփոխելու դրանց քիմիական կազմը 

կգ 

10.41.19 Այլ կենդանական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը չզտած կամ 
զտած, բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության   

10.41.19.000 Այլ կենդանական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը չզտած կամ զտած, 
բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության 

կգ 

10.41.2 Յուղեր բուսական, չզտած 
 10.41.21 Սոյայի յուղ չզտած 
 10.41.21.000 Սոյայի յուղ չզտած կգ 

10.41.22 Գետնընկույզի յուղ չզտած 
 10.41.22.000 Գետնընկույզի յուղ չզտած կգ 

10.41.23 Ձիթապտղի յուղ չզտած 
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10.41.23.100 Ձիթապտղի յուղ չզտած, առաջին (սառը) սեղմվածքի կգ 

10.41.23.300 Ձիթապտղի յուղ չզտած, այլ մշակման կգ 

10.41.24 Արևածաղկի յուղ չզտած 

 10.41.24.000 Արևածաղկի յուղ չզտած կգ 

10.41.25 Բամբակի յուղ չզտած 
  

10.41.25.000 Բամբակի յուղ չզտած կգ 

10.41.26 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ չզտած 
  

10.41.26.000 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ չզտած կգ 

10.41.27 Արմավենու յուղ չզտած 
 10.41.27.000 Արմավենու յուղ չզտած կգ 

10.41.28 Հնդկընկույզի յուղ չզտած 
 10.41.28.000 Հնդկընկույզի յուղ չզտած կգ 

10.41.29 Բուսական այլ յուղեր չզտած 
 10.41.29.100 Կտավատի յուղ չզտած կգ 

10.41.29.200 Կանեփի յուղ չզտած կգ 

10.41.29.300 Մայրու յուղ չզտած կգ 

10.41.29.400 Ընկույզի միջուկից յուղ չզտած կգ 

10.41.29.900 Յուղեր (ձեթեր) չզտված, առանց դրանց քիմիական կազմի փոփոխման, այլ կգ 

10.41.3 Աղվամազ բամբակի (լինտ) 

 10.41.30 Աղվամազ բամբակի (լինտ)   
10.41.30.000 Աղվամազ բամբակի (լինտ) կգ 

10.41.4 Քուսպ և բուսական յուղերի կամ ճարպերի պինդ մնացուկներ, ալյուր խոշոր և 
մանր աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից կամ սերմերից 

 10.41.41 Քուսպ և բուսական յուղերի կամ ճարպերի պինդ մնացուկներ 

 10.41.41.300 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված սոյայի յուղից կգ 

10.41.41.500 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված արևածաղկի սերմերից կգ 

10.41.41.700 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված կանճրակի կամ բարբարուկի 
սերմերից 

կգ 
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10.41.41.900 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, ստացված բուսական ճարպերի և յուղերի 
լուծահանման արդյունքում, այլ 

կգ 

10.41.42 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից 
կամ սերմերից, բացի մանանեխից   

10.41.42.000 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից 
կամ սերմերից, բացի մանանեխից 

կգ 

10.41.5 Յուղեր զտած, առանց նստվածքի   
10.41.51 Սոյայի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 

վերափոխության 
 10.41.51.000 Սոյայի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 

վերափոխության 
կգ 

10.41.52 Գետնընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության   

10.41.52.000 Գետնընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության 

կգ 

10.41.53 Ձիթապտղի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության 

 10.41.53.000 Ձիթապտղի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

կգ 

10.41.54 Արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության 

 10.41.54.000 Արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

կգ 

10.41.55 Բամբակի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության   

10.41.55.000 Բամբակի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

կգ 

10.41.56 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ և դրա չափամասերը զտած, 
բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության   

10.41.56.000 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց 
չենթարկված քիմիական վերափոխության 

կգ 

10.41.57 Արմավենու յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության   

10.41.57.000 Արմավենու յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

կգ 

10.41.58 Հնդկընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության   

10.41.58.000 Հնդկընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

կգ 

10.41.59 Բուսական այլ յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը զտած, բայց 
չենթարկված քիմիական վերափոխության. բուսական յուղերի 
խառնուրդներ և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ բուսական 
յուղեր (բացի եգիպտացորենի յուղից) և դրանց չափամասերը զտած, բայց 
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չենթարկված քիմիական վերափոխության 

10.41.59.100 Յուղ (ձեթ) մարի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.200 Յուղ (ձեթ) քունջութի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.300 Յուղ (ձեթ) կտավատի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.400 Յուղ (ձեթ) գերչակի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.500 Յուղ (ձեթ) տունգի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.600 Յուղ (ձեթ) ժոժոբի զտված և դրա զտամասերը կգ 

10.41.59.900 Յուղեր (ձեթեր) բուսական չցնդող և դրանց զտամասերը, այլ կգ 

10.41.6 Կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
ջրածնավորված և եթերացված, չենթարկված հետագա մշակման   

10.41.60 Կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
ջրածնավորված և եթերացված, չենթարկված հետագա մշակման   

10.41.60.300 Ճարպեր և յուղեր (ձեթեր) կենդանական և դրանց զտամասերը, 
ջրածնավորված և էսթերացված, բայց առանց հետագա մշակման 

կգ 

10.41.60.500 Ճարպեր և յուղեր (ձեթեր) բուսական և դրանց զտամասերը, ջրածնավորված 
և էսթերացված, բայց առանց հետագա մշակման 

կգ 

10.41.7 Մոմեր բուսական (բացի եռագլիցերիդից). դեգրա. ճարպեր կամ 
կենդանական և բուսական մոմեր պարունակող նյութերի վերամշակման 
արդյունքում ստացված մնացուկներ 

 10.41.71 Մոմեր բուսական (բացի եռագլիցերիդից)   
10.41.71.000 Մոմ բուսական, բացի եռագլիցերիդից, դեգրա, կենդանական և բուսական 

ճարպեր և մոմ պարունակող նյութերի վերամշակման մնացորդներ 
կգ 

10.41.72 Դեգրա. ճարպեր կամ կենդանական և բուսական մոմեր պարունակող 
նյութերի վերամշակման արդյունքում ստացված մնացուկներ   

10.41.72.100 Դեգրա, մնացորդներ ճարպային նյութերի և բուսական մոմերի 
վերամշակման 

կգ 

10.41.72.110 Դեգրա կգ 

10.41.72.120 Արտադրանք չեզոքացման գործընթացի (սոապստոկներ) կգ 

10.41.72.190 Մնացորդներ բուսական և կենդանական ճարպեր կամ մոմ պարունակող 
նյութերի վերամշակումից 

կգ 

10.41.9 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.41.99 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

10.41.99.000 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.42 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր   
10.42.1 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր   
10.42.10 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր  

10.42.10.300 Մարգարին և մթերք մածկանման, ճարպերի իջեցված և ցածր 
պարունակությամբ, բացի հեղուկ մարգարինից 

կգ 

10.42.10.310 Մարգարին 80%-ից ոչ պակաս ճարպերի պարունակությամբ կգ 

10.42.10.320 Մարգարին բուտերբրոդի ճարպերի իջեցված և ցածր պարունակությամբ, 
80%-ից պակաս, ներառյալ վերջնական արտադրանքի ճարպի 
պարունակության 3%-ից ոչ ավել կաթնայուղեր պարունակող մարգարինը 

կգ 

10.42.10.330 Խառնուրդներ բուսական և կենդանական ճարպերի վերջնական 
արտադրանքի ճարպի պարունակության 10%-ից ավել կաթնայուղեր 
պարունակող 

կգ 

10.42.10.500 Սննդամթերք ճարպերից և յուղերից, այլ, ներառյալ մարգարինի հեղուկ կգ 

10.42.10.510 Ճարպեր հրուշակեղենի, խոհարարական կգ 

10.42.10.520 Ճարպեր կերի կգ 

10.42.9 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.42.99 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.42.99.000 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

10.5 Կաթնամթերք 
  

10.51 Կաթնամթերք և պանիր 

 10.51.1 Կաթ և կաթնասեր հեղուկ, մշակված 
  

10.51.11 Կաթ հեղուկ, մշակված 
 10.51.11.300 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1% - ից ոչ ավել 

յուղայնությամբ 
լ 

10.51.11.400 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից 
ոչ ավել յուղայնությամբ 

լ 

10.51.11.410 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից 
ոչ ավել յուղայնությամբ, պաստերացված 

լ 

10.51.11.420 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից 
ոչ ավել յուղայնությամբ, մանրէազերծված 

լ 

10.51.11.430 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից լ 
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ոչ ավել յուղայնությամբ, ուպերիզացված 

10.51.11.500 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից 
պակաս յուղայնությամբ 

լ 

10.51.11.510 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից 
պակաս յուղայնությամբ, պաստերացված 

լ 

10.51.11.520 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից 
պակաս յուղայնությամբ, մանրէազերծված 

լ 

10.51.11.530 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից 
պակաս յուղայնությամբ, ուպերիզացված 

լ 

10.51.11.900 Կաթ մշակված, այլ լ 

10.51.11.910 Կաթ եռացրած լ 

10.51.11.920 Խմիչքներ կաթնային լ 

10.51.12 Կաթ և կաթնասեր 6%-ից ավել  յուղայնությամբ, ոչ խտացրած, ոչ 
քաղցրացրած 

 10.51.12.100 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 6%-ից ավել, բայց 29%-ից ոչ 
ավել յուղայնությամբ 

լ 

10.51.12.200 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել յուղայնությամբ լ 

10.51.12.210 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել, բայց 45%-ից ոչ 
ավել յուղայնությամբ 

լ 

10.51.12.220 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 45%-ից ավել յուղայնությամբ լ 

10.51.12.230 Կաթնասեր հարած լ 

10.51.12.290 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել յուղայնությամբ, 
այլ 

լ 

10.51.2 Կաթ պինդ ձևերով  

10.51.21 Կաթ չոր, յուղազերծված  

10.51.21.300 Կաթ պինդ ձևով 1,5%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ կգ 

10.51.21.600 Կաթ և կաթնասեր պինդ ձևով, ներառյալ պաղպաղակի համար չոր 
խառնուրդները 1,5% - ից ավել յուղայնությամբ 

կգ 

10.51.22 Կաթ չոր, անարատ  

10.51.22.300 Կաթ չոր, անարատ, 1,5%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ կգ 

10.51.22.600 Կաթ  պինդ ձևով, անարատ, ներառյալ պաղպաղակի համար չոր 
խառնուրդները 1,5% - ից ավել յուղայնությամբ 

կգ 

10.51.3 Կարագ և կաթնային մածուկներ 
 10.51.30 Կարագ և կաթնային մածուկներ   

10.51.30.300 Կարագ սերուցքային 85%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ կգ 
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10.51.30.310 Կարագ քաղցրասերուցքային կգ 

10.51.30.311 Կարագ  քաղցրասերուցքային առանց աղի կգ 

10.51.30.312 Կարագ քաղցրասերուցքային աղի կգ 

10.51.30.320 Կարագ թթվասերուցքային կգ 

10.51.30.321 Կարագ թթվասերուցքային առանց աղի կգ 

10.51.30.322 Կարագ թթվասերուցքային աղի կգ 

10.51.30.330 Կարագ լցանյութերով կգ 

10.51.30.500 Կարագ սերուցքային և ճարպեր կաթնային 85%-ից ավել յուղայնությամբ, 
բացի մածկանման կաթնային մթերքից 80%-ից պակաս յուղայնությամբ 

կգ 

10.51.30.510 Յուղ հալած կգ 

10.51.30.590 Յուղեր կաթնային 85%-ից ավել յուղայնությամբ, այլ, ներառյալ հալած յուղը, կգ 

10.51.30.700 Կաթնամթերք մածկանման 80%-ից պակաս յուղայնությամբ, սփրեդ կգ 

10.51.4 Պանիր և կաթնաշոռ  

10.51.40 Պանիր և կաթնաշոռ   

10.51.40.300 Պանիր չհասունացված կամ չհնեցված (ներառյալ պանիրներ շիճուկային) և 
կաթնաշոռ 

կգ 

10.51.40.310 Արտադրատեսակներ կաթնաշոռից ոչ յուղալի կգ 

10.51.40.311 Կաթնաշոռ ոչ յուղալի կգ 

10.51.40.312 Պանրիկ և զանգված պանրիկի ոչ յուղալի կգ 

10.51.40.320 Արտադրատեսակներ կաթնաշոռից յուղալի կգ 

10.51.40.321 Կաթնաշոռ յուղալի կգ 

10.51.40.322 Պանրիկ և զանգված պանրիկի յուղալի կգ 

10.51.40.500 Պանիր քերած, պանիրներ փոշու ձևով, պանիրներ երկնագույն և պանիրներ 
չմշակված, բացի հալած պանրից, այլ 

կգ 

10.51.40.510 Պանիր պինդ կգ 

10.51.40.520 Պանիր կիսապինդ կգ 
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10.51.40.530 Պանիր առանց կեղևի կգ 

10.51.40.540 Պանիր փափուկ կգ 

10.51.40.550 Պանիր երկնագույն կգ 

10.51.40.560 Պանիր աղաջրային կգ 

10.51.40.570 Պանիր թելքավոր աղաջրային կգ 

10.51.40.590 Պանիր, այլ կգ 

10.51.40.700 Պանիր հալած չքերած և ոչ փոշու ձևով կգ 

10.51.40.710 Պանիր հալած, լցանյութերով կգ 

10.51.40.790 Պանիր հալած, այլ կգ 

10.51.5 Այլ կաթնամթերք  

10.51.51 Կաթ և կաթնասեր խտացրած կամ խտացրած շաքարի կամ այլ 
քաղցրացնող նյութերի հավելումներով, ոչ պինդ ձևերով   

10.51.51.400 Կաթ և կաթնասեր խտացրած, ոչ քաղցրացրած կգ 

10.51.51.410 Կաթ խտացրած, ոչ քաղցրացրած կգ 

10.51.51.420 Կաթնասեր խտացրած, ոչ քաղցրացրած կգ 

10.51.51.800 Կաթ և կաթնասեր խտացրած, քաղցրացրած կգ 

10.51.51.810 Կաթ խտացրած ոչ յուղալի, քաղցրացրած կգ 

10.51.51.820 Կաթ խտացրած (անքաշ), քաղցրացրած կգ 

10.51.51.830 Կաթնասեր խտացրած, քաղցրացրած կգ 

10.51.51.840 Կակաո կաթնասերով կամ կաթով, խտացրած, քաղցրացրած կգ 

10.51.51.850 Սուրճ կաթնասերով կամ կաթով, խտացրած, քաղցրացրած կգ 

10.51.52 Մածուն և խմորման ենթարկված կամ թթվեցված կաթի կամ կաթնասերի 
այլ տեսակներ 

 

10.51.52.400 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, այլ 

կգ 

10.51.52.410 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

կգ 

10.51.52.411 Յոգուրտ չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

կգ 

10.51.52.412 Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

կգ 

10.51.52.413 Քամած մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

կգ 
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10.51.52.414 Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

կգ 

10.51.52.415 Ռյաժենկա չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

կգ 

10.51.52.416 Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

կգ 

10.51.52.419 Մթերք թթվակաթնային չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ չպարունակող, այլ 

կգ 

10.51.52.420 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, այլ, բուրավետացրած, 
մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ պարունակող 

կգ 

10.51.52.421 Յոգուրտ բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ պարունակող 

կգ 

10.51.52.422 Կեֆիր բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ պարունակող 

կգ 

10.51.52.423 Մթերք թթվակաթնային բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ 
կակաոյի հավելումներ պարունակող, այլ 

կգ 

10.51.52.424 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգգուրտ և մթերք խմորման ենթարկված, այլ, 
փոշու, հատիկների կամ այլ պինդ տեսքով 

կգ 

10.51.52.500 Թան կգ 

10.51.52.530 Փոշի թանի կգ 

10.51.52.550 Խմիչքներ թանից կգ 

10.51.53 Կազեին և կազեինատներ 
 10.51.53.000 Կազեին և կազեինատներ կգ 

10.51.54 Կաթնաշաքար և կաթնաշաքարային օշարակ 
 10.51.54.000 Կաթնաշաքար և կաթնաշաքարային օշարակ կգ 

10.51.55 Շիճուկ 
 10.51.55.300 Շիճուկ փոշու, հատիկների կամ այլ պինդ ձևերով խտացրած կամ 

չխտացրած, ավելացրած կամ առանց ավելացնելու քաղցրացնող նյութեր 
կգ 

10.51.55.400 Շիճուկ հեղուկ կամ մածկանման ձևով, խտացրած կամ ոչ խտացրած, 
ավելացրած կամ առանց ավելացնելու քաղցրացնող նյութեր 

կգ 

10.51.55.430 Շիճուկ հեղուկ վիճակում կգ 

10.51.55.470 Շիճուկ մածկանման ձևով կգ 

10.51.55.900 Մթերք կաթի բնական բաղադրամասերից կազմված, այլ կգ 

10.51.56 Այլ կաթնամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
 10.51.56.000 Այլ կաթնամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   կգ 

10.51.9 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.51.99 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.51.99.000 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

10.52 Պաղպաղակ 
 10.52.1 Պաղպաղակ և ուտելի սառույց  
 10.52.10 Պաղպաղակ և ուտելի սառույց  
 10.52.10.100 Պաղպաղակ և սառույց սննդային (ներառյալ շարբաթը, նաբաթը), բացի 

պաղպաղակ պատրաստելու համար խառնուրդներից և հիմքերից լ 
10.52.10.200 Պաղպաղակ սերուցքային 

լ 
10.52.10.300 Պաղպաղակ կաթնային 

լ 
10.52.10.400 Պաղպաղակ պտղահատապտղային 

լ 
10.52.10.500 Պաղպաղակ բուրավետացրած 

լ 
10.52.10.600 Պաղպաղակ փափուկ 

լ 
10.52.10.700 Տորթեր, պիրոժնիներ և աղանդեր պաղպաղակից 

լ 
10.52.10.800 Պլոմբիր 

լ 
10.52.10.900 Պաղպաղակ, այլ 

լ 
10.52.9 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
10.52.99 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 10.52.99.000 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 10.6 Ալրաղաց արդյունաբերության արտադրանք, օսլա և օսլա պարունակող 

մթերք  
10.61 Ալրաղաց արդյունաբերության մթերք 

  
10.61.1 Բրինձ թեփահանված կամ կիսաաղացած, աղացած, մանրացված 

 10.61.11 Բրինձ թեփահանված 
 10.61.11.000 Բրինձ թեփահանված կգ 

10.61.12 Բրինձ կիսաաղացած, աղացած կամ մանրացված  

10.61.12.300 Բրինձ կիսաաղացած, աղացած, այդ թվում` «կամոլինո», բրինձ, ստացված 
աղացված ձավարից` ծածկված ձեթի թաղանթով 

կգ 

10.61.12.500 Բրինձ մանրաձավար (կոտոր) կգ 
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10.61.2 Ալյուր հացահատիկային, բանջարեղենի և այլ բուսական մշակաբույսերից. 
դրանց խառնուրդները 

 10.61.21 Ալյուր ցորենի և աշորայի 
 10.61.21.100 Ալյուր մանր աղացվածքի կարծր ցորենից կգ 

10.61.21.200 Ալյուր մանր աղացվածքի ցորենա-աշորային (խառնացանքի) կգ 

10.61.22 Ալյուր այլ հացահատիկային մշակաբույսերից 
 10.61.22.100 Ալյուր մանր աղացվածքի աշորայի կգ 

10.61.22.200 Ալյուր մանր աղացվածքի եգիպտացորենի կգ 

10.61.22.300 Ալյուր մանր աղացվածքի բրնձի կգ 

10.61.22.900 Ալյուր մանր աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ կգ 

10.61.22.910 Ալյուր մանր աղացվածքի գարու կգ 

10.61.22.920 Ալյուր մանր աղացվածքի հնդկացորենի կգ 

10.61.22.930 Ալյուր մանր աղացվածքի վարսակի կգ 

10.61.22.990 Ալյուր մանր աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.61.23 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի բանջարեղենից և այլ բուսական 
մշակաբույսերից    

10.61.23.100 Ալյուր և ձավար ընդեղեն մշակաբույսերի կգ 

10.61.23.200 Ալյուր և ձավար պտուղների կամ ընկույզների կգ 

10.61.23.900 Ալյուր և ձավար բուսական, այլ կգ 

10.61.24 Ալյուրային խառնուրդներ հացի և ալյուրե հրուշակեղենի պատրաստման 
համար   

10.61.24.100 Ալյուրային խառնուրդներ հացի պատրաստման համար կգ 

10.61.24.200 Ալյուրային խառնուրդներ շերտավոր խմորով հրուշակեղենի պատրաստման 
համար 

կգ 

10.61.24.900 Ալյուրային խառնուրդներ ալյուրե այլ հրուշակեղենի պատրաստման համար կգ 

10.61.3 Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, հատիկներ և այլ մթերք հատիկային 
մշակաբույսերից 

 10.61.31 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և ցորենի ձավար 
 10.61.31.300 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի ցորենի կգ 
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10.61.31.330 Ձավար և ալյուր կարծր ցորենի կգ 

10.61.31.331 Ձավար և ալյուր մանրաձավարի կգ 

10.61.31.332 Ձավար և ալյուր ցորենի կգ 

10.61.31.350 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի փափուկ ցորենի կգ 

10.61.32 Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, հատիկներ հատիկային 
մշակաբույսերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

10.61.32.300 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, 
բացի ցորենից 

կգ 

10.61.32.310 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի վարսակի կգ 

10.61.32.320 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի կորեկի կգ 

10.61.32.330 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հնդկացորենի կգ 

10.61.32.340 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի եգիպտացորենի կգ 

10.61.32.350 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի բրնձի կգ 

10.61.32.360 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի գարու կգ 

10.61.32.390 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի, այլ կգ 

10.61.32.500 Հատիկներ հացահատիկներից, ներառյալ ցորենի հատիկներից կգ 

10.61.32.510 Հատիկներ ցորենից կգ 

10.61.32.520 Հատիկներ աշորայից կգ 

10.61.32.530 Հատիկներ գարուց կգ 

10.61.32.540 Հատիկներ վարսակից կգ 

10.61.32.550 Հատիկներ բրնձից կգ 

10.61.32.560 Հատիկներ եգիպտացորենի կգ 

10.61.32.590 Հատիկներ այլ հացահատիկներից կգ 

10.61.33 Հատիկային մշակաբույսեր, մշակված նախաճաշի համար, այլ մթերք 
հատիկային մշակաբույսերից 

 

10.61.33.300 Հատիկներ և սաղմեր հացահատիկի, մշակված այլ եղանակով կգ 
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10.61.33.330 Հատիկներ հացահատիկային մշակաբույսերի, բացի բրնձից, տափակացրած 
կամ մշակված փաթիլների տեսքով 

կգ 

10.61.33.331 Հատիկներ վարսակի, տափակացրած կամ մշակված փաթիլների տեսքով կգ 

10.61.33.339 Հատիկներ, այլ, տափակացրած կամ մշակված փաթիլների տեսքով կգ 

10.61.33.350 Սաղմեր հացահատիկային մշակաբույսերի, բացի բրնձից, ամբողջական, 
տափակացրած, մշակված փաթիլների տեսքով կամ աղացած 

կգ 

10.61.33.500 Սննդամթերք պատրաստի հացահատիկային մշակաբույսերից կգ 

10.61.33.510 Մթերք  «մյուսլի» տեսակի հացահատիկների չբոված փաթիլների հիմքի վրա կգ 

10.61.33.530 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված եգիպտացորենի հատիկների 
փքեցման կամ բովման միջոցով 

կգ 

10.61.33.531 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված բրնձի հատիկների փքեցման կամ 
բովման միջոցով 

կգ 

10.61.33.532 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված ցորենի հատիկների փքեցման կամ 
բովման միջոցով 

կգ 

10.61.33.533 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված հացաբույսերի հատիկների փքեցման 
կամ տապակման միջոցով (չոր նախաճաշեր) 

կգ 

10.61.33.550 Սննդամթերք պատրաստի, բացի եգիպտացորենից, հատիկների տեսքով, 
նախապես եփած կամ պատրաստված այլ եղանակով 

կգ 

10.61.4 Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 
մնացուկներ   

10.61.40 Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային մշակաբույսերի մշակումից ստացված 
այլ մնացուկներ 

 10.61.40.100 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ եգիպտացորենի, այլ կգ 

10.61.40.300 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ բրնձի, այլ կգ 

10.61.40.500 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ ցորենի, այլ կգ 

10.61.40.900 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, բացի 
եգիպտացորենից, բրնձից, ցորենից կամ ընդեղեն մշակաբույսերից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, համակցված կեր 

կգ 

10.61.40.910 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, բացի 
եգիպտացորենից, բրնձից, ցորենից կամ ընդեղեն մշակաբույսերից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.61.9 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.61.99 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.61.99.000 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.62 Օսլա և օսլա պարունակող մթերք   
10.62.1 Օսլա և օսլա պարունակող մթերք. շաքար և օշարակ շաքարից, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում   
10.62.11 Օսլաներ. ինուլին. սնձան. դեքստրիններ և այլ ձևափոխված օսլաներ 
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10.62.11.100 Օսլաներ, բացի ձևափոխվածից կգ 

10.62.11.110 Օսլա ցորենի կգ 

10.62.11.130 Օսլա եգիպտացորենի կգ 

10.62.11.150 Օսլա կարտոֆիլի կգ 

10.62.11.190 Օսլա, այլ կգ 

10.62.11.300 Ինուլին կգ 

10.62.11.500 Սոսնձանյութ ցորենի չոր կամ հում, ներառյալ գլյուտենը, բացի որպես սոսինձ 
կամ մանածագործական արդյունաբերության մեջ օգտագործվողից 

կգ 

10.62.11.700 Դեքստրիններ և օսլաներ ձևափոխված, այլ, ներառյալ էսթերացվածները, 
լուծվողները կամ եթերացվածները, օսլա “ուռչած”, երկալդեհիդացված, 
մշակված ֆորմալդեհիդով կամ էպիքլորոքլուրինով 

կգ 

10.62.12 Տապիոկ և օսլայից պատրաստված դրա փոխարինիչները փաթիլների, 
հատիկների և այլ համանման ձևերով 

 10.62.12.000 Տապիոկ և օսլայից պատրաստված դրա փոխարինիչները փաթիլների, 
հատիկների և այլ համանման ձևերով 

 10.62.13 Խաղողաշաքար (գլյուկոզ) և օշարակ խաղողաշաքարից, պտղաշաքար 
(ֆրուկտոզ) և օշարակ պտղաշաքարից. փոխակերպված շաքար. շաքար և 
շաքարային օշարակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

  
10.62.13.100 Գլյուկոզ և օշարակ գլյուկոզից առանց բուրավետացնող և գունավորող 

նյութերի ավելացման 
կգ 

10.62.13.200 Ֆրուկտոզ (պտղաշաքար) (ներառյալ քիմիապես մաքուրը), օշարակ 
ֆրուկտոզից, իզոգլյուկոզ առանց բուրավետացնող և գունավորող նյութերի 
ավելացման 

կգ 

10.62.13.300 Ածկադեքստրին և օշարակ ածկադեքստրինից առանց բուրավետացնող և 
գունավորող նյութերի ավելացման 

կգ 

10.62.13.400 Կուլեր կարամելի շաքարի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ 
մանածագործական արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 

կգ 

10.62.13.500 Կուլեր կարամելի օսլայի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ 
մանածագործական արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 

կգ 

10.62.13.900 Մալթոզ (ածկաշաքար) քիմիապես մաքուր, մեղր արհեստական կգ 

10.62.14 Յուղ եգիպտացորենի   
10.62.14.300 Յուղ (ձեթ) եգիպտացորենի չզտած և դրա զտամասերը առանց քիմիական 

կազմի փոփոխման 
կգ 

10.62.14.500 Յուղ (ձեթ) եգիպտացորենի զտած և դրա զտամասերը առանց քիմիական 
կազմի փոփոխման 

կգ 
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10.62.2 Օսլայի արտադրության մնացուկներ և համանման մնացուկներ 
  

10.62.20 Օսլայի արտադրության մնացուկներ և համանման մնացուկներ   
10.62.20.100 Լուծամզուքներ հացահատիկային կգ 

10.62.20.200 Սաղմեր թաց աղացվածքի կգ 

10.62.20.300 Հիդրոլ կգ 

10.62.20.400 Գլյուտեն, բացի ցորենի գլյուտենից կգ 

10.62.20.900 Թափոններ օսլայի արտադրության և թափոններ համանման, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.62.9 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.62.99 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.62.99.000 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.7 Հացաբուլկեղեն և ալյուրե հրուշակեղեն   
10.71 Հացաբուլկեղեն. թարմ (ոչ երկարատև պահման, առանց մեղրի, ձվի, պանրի 

և մրգերի) ալյուրե հրուշակեղեն, տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ) 
 10.71.1 Հացաբուլկեղեն. թարմ (ոչ երկարատև պահման, առանց մեղրի, ձվի, պանրի 

և մրգերի) ալյուրե հրուշակեղեն, տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ)   
10.71.11 Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման)   
10.71.11.100 Հաց  թարմ աշորայի կգ 

10.71.11.200 Հաց թարմ ցորենի կգ 

10.71.11.300 Հաց թարմ աշորա-ցորենի և ցորեն-աշորայի, առանց մեղրի, ձվի, պանրի և 
մրգերի հավելումների 

կգ 

10.71.11.400 Բուլկեղեն կգ 

10.71.11.500 Հաց դիետիկ կգ 

10.71.11.600 Լավաշ կգ 

10.71.12 Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե թարմ  (ոչ երկարատև 
պահման) այլ հրուշակեղեն 

  

10.71.12.100 Տորթեր  (ոչ երկարատև պահման) կգ 

10.71.12.200 Հրուշակներ (պիրոժնիներ) կգ 
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10.71.12.300 Արտադրատեսակներ ամոքահունց կգ 

10.71.12.400 Կարկանդակներ, կարկանդակիկներ և փքաբլիթներ (պոնչիկներ) կգ 

10.71.12.900 Քաղցրավենիքներ արևելյան ալրային կգ 

10.71.9 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

  

10.71.99 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.71.99.000 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 10.72 Պաքսիմատներ, թխվածքաբլիթներ, ալյուրե հրուշակեղեն երկարատև 
պահման 

 10.72.1 Պաքսիմատներ, թխվածքաբլիթներ, ալյուրե հրուշակեղեն երկարատև 
պահման   

10.72.11 Հացիկներ խրթխրթան, պաքսիմատներ, չորահաց և համանման բոված 
հացամթերք   

10.72.11.300 Հացիկներ խրթխրթան կգ 

10.72.11.500 Չորահացեր, բոված հացի կտորներ և արտադրատեսակներ համանման 
տապակած 

կգ 

10.72.12 Թխվածքաբլիթ, մեղրաբլիթ և համանման արտադրատեսակներ. 
քաղցրաբլիթ. վաֆլի և վաֆլե թերթեր 

  

10.72.12.300 Մեղրաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ և համանման արտադրատեսակներ կգ 

10.72.12.310 Քաղցրաբլիթներ կգ 

10.72.12.320 Մեղրաբլիթներ կգ 

10.72.12.330 Կեքսեր կգ 

10.72.12.340 Ռուլետներ կգ 

10.72.12.350 Թխվածքներ (բաբաներ) ռոմով կգ 

10.72.12.400 Գաթա կգ 

10.72.12.500 Թխվածքաբլիթ քաղցր և վաֆլի կգ 

10.72.12.530 Թխվածքաբլիթ քաղցր և վաֆլի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված կգ 
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շոկոլադով 

10.72.12.531 Թխվածքաբլիթ շաքարի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով կգ 

10.72.12.532 Թխվածքաբլիթ ամոքահունց, մասնակի կամ ամբողջովին պատված 
շոկոլադով 

կգ 

10.72.12.533 Վաֆլի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով կգ 

10.72.12.550 Թխվածքաբլիթ քաղցր, բացի մասնակի կամ ամբողջովին շոկոլադով 
պատվածից 

կգ 

10.72.12.551 Թխվածքաբլիթ շաքարի կգ 

10.72.12.552 Թխվածքաբլիթ ամոքահունց կգ 

10.72.12.553 Թխվածքաբլիթ շերտավոր կգ 

10.72.12.559 Թխվածքաբլիթ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.72.12.570 Վաֆլի զանգվածի 10%-ից ավելի ջրի պարունակությամբ,բացի պաղպաղակի 
բաժակներից, բուտերբրոդներից և մթերք համանման 

կգ 

10.72.12.590 Վաֆլի (ներառյալ աղահամը), բացի մասնակի կամ ամբողջովին շոկոլադով 
պատվածից 

կգ 

10.72.12.591 Վաֆլի յուղոտ միջուկով կգ 

10.72.12.592 Վաֆլի մրգային միջուկով կգ 

10.72.12.593 Վաֆլի լցնովի միջուկով կգ 

10.72.12.599 Վաֆլի այլ միջուկով կգ 

10.72.19 Այլ հացաբուլկեղեն,  չոր կամ երկարատև պահման   

10.72.19.100 Հաց առանց դրոժի,  մացա կգ 

10.72.19.200 Շերտեր վաֆլիի, դեղապատիճներ դատարկ, պիտանի է օգտագործել 
դեղագործական նպատակներով, սոսնձածածկեր վաֆլիից կնքելու համար, 
բրնձե թղթեր և արտադրատեսակներ համանման 

կգ 

10.72.19.400 Թխվածքաբլիթ չոր կգ 

10.72.19.410 Գալետներ և կրեկերներ կգ 

10.72.19.500 Մթերք, ստացված խմորի արտամղման կամ լայնացման միջոցով, 
համեմունքներով կամ աղահամ 

կգ 
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10.72.19.510 Ցպիկաձև հրուշակեղեն, ձողիկներ հացի և արտադրատեսակներ համանման կգ 

10.72.19.590 Մթերք, ստացված խմորի արտամղման կամ լայնացման միջոցով, 
համեմունքներով կամ աղահամ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

10.72.19.900 Հացաբուլկեղեն առանց քաղցրացնող հավելումների, այլ կգ 

10.72.19.910 Արտադրատեսակներ օղաբլիթի, բացի ցպիկաձև հրուշակեղենից և հացի 
ձողիկներց 

կգ 

10.72.19.911 Բուբլիկներ կգ 

10.72.19.912 Օղաբլիթներ կգ 

10.72.19.913 Չորաբլիթներ կգ 

10.72.19.990 Հացաբուլկեղեն առանց քաղցրացնող հավելումների, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.72.9 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների և 
այլ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.72.99 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների 
և այլ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.72.99.000 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների և 
այլ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

10.73 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 
 10.73.1 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 
 10.73.11 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 
 10.73.11.300 Մակարոնեղեն, ձու պարունակող կգ 

10.73.11.330 Մակարոններ կգ 

10.73.11.340 Վերմիշել կգ 

10.73.11.350 Արիշտա (լապշա) կգ 

10.73.11.360 Արտադրատեսակներ ձևավոր, եղջյուրիկներ կգ 

10.73.11.500 Մակարոնեղեն, ձու չպարունակող կգ 

10.73.12 Կուսկուս  

10.73.12.000 Կուսկուս կգ 
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10.73.9 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

10.73.99 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ 

  
10.73.99.000 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ 

 10.8 Այլ սննդամթերք  
  

10.81 Շաքար 

 10.81.1 Շաքարահումք եղեգնի կամ ճակնդեղի. զտված շաքար եղեգնի կամ 
ճակնդեղի. ճակնդեղամաթ (մելաս)   

10.81.11 Շաքարահումք եղեգնի կամ ճակնդեղի, պինդ վիճակում   
10.81.11.100 Շաքարահումք եղեգնի պինդ վիճակում, առանց բուրավետացնող և ներկող 

հավելումների 
կգ 

10.81.11.200 Շաքարահումք ճակնդեղի պինդ վիճակում, առանց բուրավետացնող և 
ներկող հավելումների 

կգ 

10.81.12 Զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և քիմիապես մաքուր սախարոզ 
պինդ վիճակում, առանց  բուրավետացնող և ներկող հավելումների   

10.81.12.300 Շաքար սպիտակ, ստացված եղեգնաշաքարից կամ ճակնդեղի շաքարից 
պինդ վիճակում 

կգ 

10.81.12.310 Շաքար զտած, ստացված եղեգնաշաքարից կամ ճակնդեղի շաքարից պինդ 
վիճակում 

կգ 

10.81.12.320 Շաքարափոշի կգ 

10.81.12.900 Շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի պինդ վիճակում, այլ կգ 

10.81.13 Զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և քիմիապես մաքուր սախարոզ 
պինդ վիճակում, բուրավետացնող և ներկող հավելումներով. թխկու 
շաքար և թխկենու օշարակ   

10.81.13.300 Շաքար զտած եղեգնյա կամ ճակնդեղի, պարունակող բուրավետացնող և 
ներկող հավելումներ 

կգ 

10.81.13.310 Շաքար կիտրոնաթփի կգ 

10.81.13.320 Շաքար վիտամինացված կգ 

10.81.13.500 Շաքար թխկու և օշարակ թխկու, չպարունակող բուրավետացնող և ներկող 
հավելումներ 

կգ 

10.81.14 Ճակնդեղամաթ (մելաս)    
10.81.14.300 Մաթ (կերամաթ) եղեգնի, ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման 

արդյունքումման արդյունքում 
կգ 
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10.81.14.500 Մաթ (կերամաթ), ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման արդյունքում, 
բացի եղեգնիից 

կգ 

10.81.14.510 Մաթ (կերամաթ) ճակնդեղի, ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման 
արդյունքում 

կգ 

10.81.14.590 Մաթ, այլ կգ 

10.81.2 Ճակնդեղի քուսպ, շաքարեղեգնի քուսպ (բագասա) և շաքարի 
արտադրության այլ ենթամթերք 

 10.81.20 Ճակնդեղի քուսպ, շաքարեղեգնի քուսպ (բագասա) և շաքարի 
արտադրության այլ ենթամթերք   

10.81.20.100 Քուսպ ճակնդեղի և եղեգնաշաքարի կգ 

10.81.20.200 Մնացորդներ շաքարի արտադրության կգ 

10.81.9 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.81.99 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.81.99.000 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.82 Կակաո, շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն   
10.82.1 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված, կակաո-յուղ, կակաո-

ճարպ, կակաո-փոշի   
10.82.11 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված 

  
10.82.11.000 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված կգ 

10.82.12 Կակաո-յուղ, կակաո-ճարպ   
10.82.12.000 Կակաո-յուղ, կակաո-ճարպ կգ 

10.82.13 Կակաո-փոշի, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ հավելումների 
  

10.82.13.000 Կակաո-փոշի, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ հավելումների կգ 

10.82.14 Կակաո-փոշի, շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ նյութերի հավելումներով   
10.82.14.000 Կակաո-փոշի, շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ նյութերի հավելումներով կգ 

10.82.2 Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն  
10.82.21 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք (բացի քաղցրացուցիչ 

նյութերի հավելումներով կակաո-փոշուց), չփաթեթավորված 
 

10.82.21.300 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, 
բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով 

կգ 

10.82.21.330 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, 
բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 31%-
ից ավելի պարունակությամբ 

կգ 
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10.82.21.350 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, 
բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 25%-
ից ավելի, բայց 31%-ից պակաս պարունակությամբ 

կգ 

10.82.21.370 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, 
բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 18%-
ից ավելի պարունակությամբ 

կգ 

10.82.21.500 Փշրանք կաթնաշոկոլադային 2 կգ-ից ավել զանգվածով, զանգվածում 
կակաո-յուղի 18%-ից ավելի պարունակությամբ 

կգ 

10.82.21.700 Շաքարաշերտ շոկոլադե, բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի 
փաթեթներով, զանգվածում կակաո-յուղի 18%-ից ավելի պարունակությամբ 

կգ 

10.82.21.900 Սննդամթերք պատրաստի, բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի 
փաթեթներով, զանգվածում կակաո-յուղի 18%-ից ավել պարունակությամբ, 
այլ 

կգ 

10.82.22 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք (բացի քաղցրացուցիչ 
նյութերի հավելումներով կակաո-փոշուց), փաթեթավորված 

 10.82.22.300 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, խորիզով կամ առանց խորիզի կգ 

10.82.22.310 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ կաթնային կգ 
10.82.22.320 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ դառը կգ 

10.82.22.330 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, խորիզով 

կգ 

10.82.22.350 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ 
ընկույզների հավելումներով 

կգ 

10.82.22.360 Շոկոլադ աղանդերային առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի 
կամ ընկույզների հավելումներով 

կգ 

10.82.22.370 Շոկոլադ ծակոտկեն առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի 
կամ ընկույզների հավելումներով 

կգ 

10.82.22.380 Շոկոլադ առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ 
ընկույզների հավելումներով, այլ 

կգ 

10.82.22.390 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, առանց խորիզի 

կգ 

10.82.22.391 Շոկոլադ ծակոտկեն առանց խորիզի կգ 

10.82.22.392 Շոկոլադ աղանդերային առանց խորիզի կգ 

10.82.22.399 Շոկոլադ առանց խորիզի, այլ կգ 

10.82.22.400 Կոնֆետներ շոկոլադե կգ 

10.82.22.410 Կոնֆետներ շոկոլադե, ալկոհոլ պարունակող կգ 



66 
 

10.82.22.420 Կոնֆետներ շոկոլադե, կաթնային  կգ 

10.82.22.430 Կոնֆետներ շոկոլադե, մրգային կգ 

10.82.22.440 Կոնֆետներ շոկոլադե վաֆլիի շերտերի միջև խորիզով կգ 

10.82.22.450 Կոնֆետներ շոկոլադե նշակարկանդակի, ընկույզի և պրալինի պատյաններով կգ 

10.82.22.460 Կոնֆետներ գրիլյաժե պատյաններով և կարամելի հիմքով կգ 

10.82.22.470 Կոնֆետներ շոկոլադե առանց խորիզի կգ 

10.82.22.490 Կոնֆետներ շոկոլադե, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.82.22.500 Արտադրատեսակներ շոկոլադե, այլ կգ 

10.82.22.530 Արտադրատեսակներ շոկոլադե խորիզով, այլ կգ 

10.82.22.550 Արտադրատեսակներ շոկոլադե առանց խորիզի (շոկոլադե մեդալներ, ձևեր և 
այլ համանման արտադրանք) 

կգ 

10.82.22.551 Մեդալներ և ձևեր շոկոլադե կգ 

10.82.22.600 Հրուշակեղեն շաքարից և դրա փոխարինիչներից, կակաո պարունակող կգ 

10.82.22.700 Մթերք մածկանման, կակաո պարունակող կգ 

10.82.22.800 Մթերք, կակաո պարունակող, խմիչքների արտադրության համար կգ 

10.82.22.900 Սննդամթերք, կակաո պարունակող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.82.23 Շաքարե հրուշակեղեն առանց կակաոյի պարունակության (ներառյալ 
սպիտակ շոկոլադը) 

  
10.82.23.100 Մաստակ կգ 

10.82.23.200 Լուծամզուք մատուտակի (պիրոժնիներ, բրիկետներ, սալիկներ, պաստեղներ) 
պարունակող զանգվածի 10%-ից ավելի սախարոզ (բուսաշաքար) 

կգ 

10.82.23.300 Շոկոլադ սպիտակ կգ 

10.82.23.500 Հրուշակեղեն շաքարից մածուկի տեսքով, ներառյալ նշակարկանդակը, 1 կգ-
ից ավելի զանգվածի փաթեթներով, պաստեղներ կոկորդի ցավի դեմ և 
հաբեր հազի դեմ, կազմված, հիմնականում  շաքարից և բուրավետացնող 
նյութերից 

կգ 

10.82.23.530 Հրուշակեղեն շաքարից մածուկի տեսքով, ներառյալ նշակարկանդակը, 1 կգ-
ից ավելի զանգվածի փաթեթներով 

կգ 

10.82.23.550 Պաստեղներ կոկորդի ցավի դեմ և հաբեր հազի դեմ, կազմված, 
հիմնականում, շաքարից և բուրավետացնող նյութերից 

կգ 
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10.82.23.600 Արտադրատեսակներ պատված շաքարով, հրուշակեղեն դոնդողակից կգ 

10.82.23.630 Արտադրատեսակներ պատված շաքարով, «քաղցրավենիքներ 
շաքարակալված» 

կգ 

10.82.23.631 Լոռամրգի շաքարակալված կգ 

10.82.23.632 Նուշ շաքարապատված կգ 

10.82.23.650 Հրուշակեղեն դոնդողակից, ներառյալ մրգային պաստեղները, շաքարից 
հրուշակեղենի տեսքով 

կգ 

10.82.23.651 Մարմելադ ծամելու կգ 

10.82.23.652 Պաստեղ և մրգապաստեղ կգ 

10.82.23.653 Մարմելադ դոնդողակի կգ 

10.82.23.659 Մարմելադ և արտադրատեսակներ պաստեղի, այլ կգ 

10.82.23.700 Կոնֆետներ եփած, կարամելներ, տոֆի և քաղցրավենիքներ համանման կգ 

10.82.23.730 Կոնֆետներ եփած խորիզով կամ առանց խորիզի կգ 

10.82.23.731 Իրիս կգ 

10.82.23.732 Կոնֆետներ պոմադայի կգ 

10.82.23.750 Կարամելներ և քաղցրավենիքներ համանման կգ 

10.82.23.751 Կարամել նաբաթի կգ 

10.82.23.752 Կարամել մրգային, հատապտղային, մրգահատապտղային և դոնդողակի 
խորիզներով 

կգ 

10.82.23.753 Կարամել լիկյորի և մեղրի, պոմադայի և պոմադա-մրգային խորիզներով կգ 

10.82.23.754 Կարամել կաթնային և կաթնա-ընկուզե, նշակարկանդակային, ընկուզե և 
շոկոլադե խորիզներով 

կգ 

10.82.23.759 Կարամել, այլ կգ 

10.82.23.800 Դրաժե (մամլված հաբեր) կգ 

10.82.23.900 Հրուշակեղեն շաքարից, այլ կգ 
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10.82.23.910 Հալվա կգ 

10.82.23.920 Լոխում կգ 

10.82.23.930 Քաղցրավենիքներ արևելյան կգ 

10.82.23.990 Հրուշակեղեն շաքարից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.82.24 Շաքարած մրգեր, ընկույզներ, մրգերի կեղևներ և բույսերի այլ մասեր   
10.82.24.000 Շաքարած մրգեր, ընկույզներ, մրգերի կեղևներ և բույսերի այլ մասեր կգ 

10.82.3 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ   
10.82.30 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ   
10.82.30.000 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ կգ 

10.82.9 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.82.99 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

10.82.99.000 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.83 Սուրճ և թեյ մշակված 
 10.83.1 Սուրճ և թեյ մշակված   

10.83.11 Սուրճ առանց կոֆեինի կամ մշակած   
10.83.11.100 Սուրճ չբոված առանց կոֆեինի կգ 

10.83.11.300 Սուրճ բոված կոֆեինով կգ 

10.83.11.500 Սուրճ բոված առանց կոֆեինի կգ 

10.83.12 Սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի կամ դրա փոխարինիչների 
լուծամզուքներ, բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. սուրճի ունդերի 
կեղև և կճեպ   

10.83.12.100 Փոխարինիչներ սուրճի կգ 

10.83.12.300 Լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտանյութեր սուրճի պինդ վիճակում, 
ներառյալ լուծվող սուրճը 

կգ 

10.83.12.500 Լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտանյութեր սուրճի հեղուկ վիճակում, մթերք 
պատրաստի սուրճի լուծամզուքների, բնահյութերի կամ խտանյութերի հիմքի 
վրա 

կգ 

10.83.12.700 Եղերդ բոված և փոխարինիչներ բոված սուրճի, այլ, ներառյալ 
լուծամզուքները, բնահյութերը և խտանյութերը 

կգ 

10.83.12.800 Կեղև և կճեպ սուրճի հատիկների կգ 
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10.83.13 Թեյ կանաչ (խմորման չենթարկված), թեյ սև (խմորման ենթարկված) և 
թեյ մասնակի ենթարկված խմորման, 3 կիլոգրամից ոչ ավել 
փաթեթվածքով   

10.83.13.100 Թեյ կանաչ կգ 

10.83.13.110 Թեյ կանաչ բայխայի կգ 

10.83.13.120 Թեյ կանաչ շերտաձև կգ 

10.83.13.200 Թեյ սև կգ 

10.83.13.210 Թեյ սև բայխայի կգ 

10.83.13.220 Թեյ սև շերտաձև կգ 

10.83.13.300 Թեյ բուրավետացրած կգ 

10.83.13.400 Խառնուրդ տարբեր տեսակի թեյերի կգ 

10.83.13.900 Թեյ այլ, ներառյալ թեյի արտադրության թափոնները կգ 

10.83.14 Թեյի լուծամզուքներ, բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. թեյի կամ 
մատեի հիման վրա այլ մթերք   

10.83.14.100 Թեյ լուծվող կգ 

10.83.14.200 Կիսապատրաստվածք թեյի կգ 

10.83.14.300 Ներկանյութեր թեյի կգ 

10.83.14.400 Խտանյութ թեյի կգ 

10.83.14.900 Արտադրանք թեյի արդյունաբերության, այլ կգ 

10.83.15 Թուրմեր խոտերից   
10.83.15.100 Թեյ մրգի կգ 

10.83.15.200 Թեյ կատվախոտի կգ 

10.83.15.900 Թուրմեր խոտերից (անանուխի, աղավնիճի, երիցուկի և այլն), այլ կգ 

10.83.9 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

10.83.99 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.83.99.000 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.84 Համեմունքներ 
 10.84.1 Քացախ, սոուսներ, խառը համեմունքներ, մանանեխի ալյուր և փոշի, 

պատրաստի մանանեխ   
10.84.11 Քացախ և քացախաթթվից ստացված փոխարինիչներ 

 10.84.11.300 Քացախ և դրա փոխարինիչները, ստացված գինուց լ 

10.84.11.900 Քացախ և դրա փոխարինիչները, ստացված այլ հիմքից լ 

10.84.11.910 Քացախ խնձորի բնական լ 

10.84.11.920 Քացախ սեղանի քացախաթթվից անտառաքիմիական լ 

10.84.11.990 Քացախ, այլ լ 

10.84.12 Սոուսներ, խառը համեմունքներ, մանանեխի ալյուր և փոշի, պատրաստի 
մանանեխ   

10.84.12.100 Սոուս սոյայի կգ 

10.84.12.300 Կետչուպ և սոուսներ տոմատի, այլ կգ 

10.84.12.500 Ալյուր և փոշի մանանեխի, մանանեխ պատրաստի կգ 

10.84.12.530 Ալյուր և փոշի մանանեխի կգ 

10.84.12.550 Մանանեխ պատրաստի կգ 

10.84.12.700 Սոուսներ և մթերք սոուսներ պատրաստելու համար, համեմունք և ամոքանք 
խառը, այլ 

կգ 

10.84.12.730 Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված, այլ կգ 

10.84.12.790 Համեմունք և ամոքանք խառը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.84.2 Համեմունք մշակված  

10.84.21 Պղպեղ սև (piper spp.), մշակված   

10.84.21.000 Պղպեղ սև (piper spp.), մշակված կգ 

10.84.22 Պղպեղ կարմիր (capsicum spp.), չորացրած, մշակված  

10.84.22.000 Պղպեղ կարմիր (capsicum spp.), չորացրած, մշակված կգ 

10.84.23 Դարչին մշակված. այլ համեմունք մշակված  

10.84.23.100 Դարչին մշակված կգ 

10.84.23.200  Մեխակ կգ 
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10.84.23.300 Վանիլ կգ 

10.84.23.400 Մշկընկույզ կգ 

10.84.23.500 Հիլ կգ 

10.84.23.600 Կոճապղպեղ կգ 

10.84.23.700 Դափնետերև կգ 

10.84.23.900 Այլ  համեմունքներ (անիսոն, բադյան, ֆենհել, գինձ, չաման, ծոթոր, սամիթ, 
գիհ և այլն) 

 

10.84.3 Աղ սեղանի (կերակրի)   

10.84.30 Աղ սեղանի (կերակրի) 
 10.84.30.100 Աղ սեղանի (կերակրի) կգ 

10.84.30.200 Քարաղ (չոր ձևով արդյունահանվող) կգ 

10.84.30.900 Աղ, այլ կգ 

10.84.9 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.84.99 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

10.84.99.000 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

10.85 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ   
10.85.1 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ 

 10.85.11 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ մսի, մսային 
ենթամթերքի կամ արյունի հիմքով   

10.85.11.100 Պատրաստի սննդամթերք` տավարի և հորթի մսից, ներառյալ պահածոները  կգ 

10.85.11.110 Պատրաստի սննդամթերք` տավարի և հորթի մսից կամ ենթամթերքից, այլ, 
ներառյալ արյունը 

կգ 

10.85.11.120 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ տավարի և հորթի մսից՝ 
ազդրերից, թիակային մասերից և դրանց հատվածքներից 

կգ 

10.85.11.130 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ տավարի և հորթի 
մսից`թիակային մասերից և դրանց հատվածքներից, բացի թարմից, 
պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի մեջ եղածից, 
չորացրածից կամ ապխտածից 

կգ 

10.85.11.200 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ խոզի մսից՝ ազդրերից, 
թիակային մասերից և դրանց հատվածքներից 

կգ 

10.85.11.210 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ խոզի մսից`թիակային մասերից 
և դրանց հատվածքներից, բացի թարմից, պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը 

կգ 
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դրածից կամ աղաջրի մեջ եղածից, չորացրածից կամ ապխտածից 

10.85.11.220 Պատրաստի սննդամթերք խոզի մսից և ենթամթերք պարունակող, ներառյալ 
խառնուրդներ, ճարպեր, բացի համասեռված պատրաստի 
կերակրատեսակներից 

կգ 

10.85.11.230 Պատրաստի սննդամթերք խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդներ և ճարպեր, 
բացի պատրաստի կերակրատեսակներից, երշիկեղենից,մածուկներից և 
պաշտետներից, համասեռված պատրաստի մթերքից 

կգ 

10.85.11.300 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ընտանի թռչունների մսից կգ 

10.85.11.310 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ այլ ընտանի թռչունների մսից կգ 

10.85.11.320 Մթերք ենթամթերքից, ներառյալ արյունը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումերում 

կգ 

10.85.12 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ ձկնային և 
ծովամթերային հիմքով  

  

10.85.12.100 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ ձկնային հիմքով կգ 

10.85.12.200 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ  ծովամթերային, 
խեցեմորթային հիմքով 

կգ 

10.85.13 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ բանջարեղենային 
հիմքով   

10.85.13.000 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ բանջարեղենային հիմքով կգ 
10.85.14 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ առանց խմորիչի խմորի 

հիմքով (մակարոնային կերակրատեսակներ)    
10.85.14.100 Մակարոնեղեն, ենթարկված ջերմամշակման, լցոնով կամ պատրաստված այլ 

եղանակով 
կգ 

10.85.14.110 Մակարոնեղեն, ներառյալ արտադրատեսակներ մսի, ձկան, պանրի և այլ 
լցոնով 

կգ 

10.85.14.120 Խմոր առանց խաշի, ենթարկված նախնական ջերմամշակման կգ 

10.85.14.130 Պելմեններ կգ 

10.85.14.140 Վարենիկներ կգ 

10.85.14.150 Մակարոնեղեն ձկան, խեցեմորթների, կակղամորթների և այլ ջրային 
անողնաշարավորների լցոնով 

կգ 

10.85.14.160 Մակարոնեղեն լցոնով, այլ կգ 

10.85.14.170 Մակարոնեղեն, այլ, ներառյալ չորացրածը,սառեցրածը,պատրաստի կգ 
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կերակրատեսակները 

10.85.14.180 Մակարոնեղեն չորացրած կգ 

10.85.14.190 Մակարոնեղեն, այլ չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

10.85.19 Պատրաստի այլ սննդամթերք և կերակրատեսակներ, ներառյալ 
սառեցրած պատրաստի պիցցան     

10.85.19.100 Պատրաստի այլ սննդամթերք և կերակրատեսակներ 

 10.85.19.200 Սառեցրած պիցցա 

 10.85.9 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

10.85.99 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

10.85.99.000 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 10.86 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ   
10.86.1 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ   
10.86.10 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ   
10.86.10.100 Մթերք համասեռված մսից, ենթամթերքից մսի կամ արյան, բացի 

երշիկեղենից 
կգ 

10.86.10.300 Բանջարեղեն համասեռված, պահածոյացրած առանց քացախի, չսառեցրած, 
այլ 

կգ 

10.86.10.500 Մթերք համասեռված պտղահատապտղային (ջեմեր, դոնդողակներ, խյուսեր, 
մածուկներ ընկույզի) 

կգ 

10.86.10.600 Խառնուրդներ համասեռված սննդամթերքի մանկական կամ դիետիկ սննդի 
համար 250 գ կշռից պակաս փաթեթավորմամբ 

կգ 

10.86.10.700 Սնունդ մանկական, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար կգ 

10.86.10.730 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա կգ 

10.86.10.731 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա, չոր կգ 

10.86.10.732 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա, հեղուկ կամ մածկանմամ կգ 
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10.86.10.750 Սնունդ մանկական ալյուրի հիմքի վրա կգ 

10.86.10.751 Խառնուրդներ եփուկների` հնդկացորենի, բրնձի, վարսակի կգ 

10.86.10.790 Սնունդ մանկական, այլ կգ 

10.86.10.791 Պահածոներ համասեռված, մսի կգ 

10.86.10.792 Պահածոներ պտղաբանջարեղենային և մրգային կգ 

10.86.10.793 Հյութեր մանկական կգ 

10.86.10.900 Սննդամթերք դիետիկ, այլ կգ 

10.86.9 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

10.86.99 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

10.86.99.000 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

10.89 Այլ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
 10.89.1 Ապուրներ, ձվամթերք, խմորիչներ և այլ սննդամթերք. լուծամզուքներ և 

հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից   
10.89.11 Ապուրներ, արգանակներ և նախապատրաստվածք դրանց 

պատրաստման համար    
10.89.11.000 Ապուրներ, արգանակներ և նախապատրաստվածք դրանց պատրաստման 

համար  
կգ 

10.89.12 Ձու առանց կճեպի, ձվի դեղնուց, թարմ կամ պահածոյացված. ձու 
կճեպով, պահածոյացված կամ ենթարկված ջերմամշակման. ձվի 
սպիտակուց 

 10.89.12.300 Մթերք ձվի, բացի ալբումինից, թարմ, չորացրած, եփած, տրված ձևով, 
սառեցրած կամ պահածոյացրած այլ եղանակով 

կգ 

10.89.12.310 Դեղնուց ձվի չորացրած կգ 

10.89.12.390 Մթերք ձվի թարմ կամ պահածոյացրած, այլ կգ 

10.89.12.500 Ալբումին ձվի կգ 

10.89.13 Խմորիչներ (ակտիվ և ոչ ակտիվ). այլ միաբջիջ անկենդան մանրէներ, 
պատրաստի փոշիներ հացաթխման համար   
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10.89.13.300 Խմորիչներ հացաթխման, խմորիչներ ակտիվ կգ 

10.89.13.330 Խմորիչներ հացաթխման չոր կգ 

10.89.13.350 Խմորիչներ հացաթխման, հեղուկ կամ մամլած կգ 

10.89.13.390 Խմորիչներ ակտիվ, այլ կգ 

10.89.13.391 Խմորիչներ գարեջրի կգ 

10.89.13.392 Խմորիչներ սպիրտի կգ 

10.89.13.500 Խմորիչներ ոչ ակտիվ, մանրէներ միաբջիջ մեռած, այլ կգ 

10.89.13.700 Փոշիներ պատրաստի հացաթխման կգ 

10.89.14 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից 
  

10.89.14.100 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից կգ 

10.89.14.200 Լուծամզուքներ և հյութեր ձկից կգ 

10.89.14.300 Լուծամզուքներ և հյութեր ջրային անողնաշարավորներից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից 

կգ 

10.89.15 Լուծամզուքներ և հյութեր բուսական. պեպտինանյութեր. սոսինձներ և 
թանձրացուցիչներ բուսական 

  
10.89.15.100 Հյութեր և լուծամզուքներ բուսական կգ 

10.89.15.200 Նյութեր պեկտինային, պեկտինատներ և պեկտատներ կգ 

10.89.15.300 Սոսինձներ և թանձրացուցիչներ բուսական ծագման կգ 

10.89.19 Այլ տարատեսակ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
  

10.89.19.100 Խտանյութեր սպիտակուցային (պրոտեինի) և օշարակներ շաքարային 
բուրավետացված և գունավորած, սննդամթերք չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.89.19.110 Խտանյութեր սպիտակուցային (պրոտեինի) և օշարակներ շաքարի 
բուրավետացված և գունավորած 

կգ 

10.89.19.900 Սննդամթերք (ներառյալ պանրի ֆոնդյուն և սննդային հավելումները), 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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10.89.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

10.89.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 10.89.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 10.9 Պատրաստի կեր կենդանիների համար 
  

10.91 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար  

 10.91.1 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի առվույտի 
ալյուրից և հատիկներից   

10.91.10 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի 
առվույտի ալյուրից և հատիկներից   

10.91.10.300 Կերեր պատրաստի  գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի 
առվույտի ալյուրից և հատիկներից 

կգ 

10.91.10.310 Կերեր պատրաստի խոզերի համար կգ 

10.91.10.320 Կերեր պատրաստի խոշոր եղջերավոր անասունների համար կգ 

10.91.10.330 Կերեր պատրաստի տնային թռչունների համար կգ 

10.91.10.390 Կերեր պատրաստի կենդանիների համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

10.91.2 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից 
 10.91.20 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից 
 10.91.20.000 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից կգ 

10.91.9 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

10.91.99 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 10.91.99.000 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 10.92 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար  
 10.92.1 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար    

10.92.10 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար    
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10.92.10.300 Կերեր շների կամ կատուների համար, կշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

10.92.10.330 Կերեր շների համար կգ 

10.92.10.350 Կերեր կատուների համար կգ 

10.92.10.500 Մթերք, օգտագործվող որպես կեր, այլ կգ 

10.92.9 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

10.92.99 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ 

 10.92.99.000 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ 

 
11 Խմիչքներ 

 11.01 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած   
11.01.1 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած  

 11.01.10 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած   
11.01.10.200 Սպիրտ խաղողի գինուց թորած կամ խաղողի կնջեռից լ 100% 

սպիր
տի 

11.01.10.210 Սպիրտ կոնյակի լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.220 Կոնյակ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.300 Վիսկի լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.400 Ռոմ, սպիրտ ռոմի, տաֆիյա լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.500 Ջին և թուրմ գիհի լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.600 Օղի, սպիրտ 45,4 զանգ.%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ, 
սպիրտներ, ստացված մրգերից թորման միջոցով, բացի լիկյորից, ջինից, 
խաղողի գինուց 

լ 100% 
սպիր
տի 
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11.01.10.630 Օղի, սպիրտ 45,4 զանգ.%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.650 Սպիրտ, ստացված մրգերից թորման միջոցով, բացի լիկյորից, ջինից, 
խաղողի գինուց 

լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.651 Թուրմեր սպիրտային ցիտրուսային լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.652 Թուրմեր սպիրտային մրգերից և հատապտուղներից լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.700 Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, զանգվածում 80%-ից պակաս սպիրտի 
պարունակությամբ, անոթներում 

լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.800 Օղի, այլ, լիկյորներ և խմիչքներ սպիրտային, այլ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.810 Լիկյորներ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.820 Բալասաններ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.830 Ապերիտիվներ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.840 Ջերմօղիներ (փունջ) լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.850 Օղի, այլ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.860 Թուրմեր դառը լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.890 Խմիչքներ սպիրտային, այլ լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.891 Լիմոնադներ և կոկտեյլներ, սպիրտ պարունակող լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.893 Հյութեր մրգային և բանջարեղենային, սպիրտ պարունակող լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.895 Հավելումներ սննդային, սպիրտ պարունակող լ 100% 
սպիր
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տի 

11.01.10.897 Խմիչքներ, արոմատիկ բույսերից թորված լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.10.899 Խմիչքներ սպիրտային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում լ 100% 
սպիր
տի 

11.01.9 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

11.01.99 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.01.99.000 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.02 Գինի խաղողի 
 11.02.1 Գինի խաղողի, քաղցրահյութ խաղողի   

11.02.11 Գինի խաղողի, փրփրուն   
11.02.11.300 Գինի փրփրուն  («Շամպայն» տեսակի) լ 

11.02.11.900 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից լ 

11.02.11.930 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից, զանգվածում 8,5%-ից ոչ պակաս ալկոհոլ 
պարունակող 

լ 

11.02.11.950 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից,զանգվածում 8,5%-ից պակաս ալկոհոլ 
պարունակող 

լ 

11.02.12 Գինի խաղողի, բացի փրփրուն գինուց. խաղողի քաղցրահյութ   

11.02.12.100 Գինի խաղողի բնական լ 

11.02.12.110 Գինի սպիտակ բարձրորակ, արտադրված որոշակի տարածաշրջաններում, 
չափածրարված մանրածախ առևտրի համար 

լ 

11.02.12.130 Գինի սպիտակ, արտադրված որոշակի տարածաշրջաններում, 
չչափածրարված մանրածախ առևտրի համար 

լ 

11.02.12.150 Գինի խաղողի, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է սպիրտ 
ավելացնելու միջոցով, ավելցուկային ճնշումով, պայմանավորված լուծույթում 
1-ից մինչև 3 բար ածխածնի երկօքսիդով 200 C ջերմաստիճանում, բացի 
փրփրուն գինիներից 

լ 

11.02.12.170 Գինի խաղողի բարձրորակ, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է 
սպիրտ ավելացնելու միջոցով, սպիրտի 15%-ից ոչ պակաս խտությամբ, 
չափածրարված մանրածախ առևտրի համար, բացի խաղողի սպիտակ 

լ 
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գինուց և փրփրուն գինուց 

11.02.12.190 Գինի խաղողի, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է սպիրտ 
ավելացնելու միջոցով, սպիրտի 15%-ից ոչ պակաս խտությամբ, 
չափածրարված ոչ մանրածախ առևտրի համար, բացի խաղողի սպիտակ 
գինուց և փրփրուն գինուց 

լ 

11.02.12.300 Պորտվեյն, մադերա, շերրի, տոկայան և այլ խմիչքներ սպիրտի 15%-ից ավելի 
խտությամբ 

լ 

11.02.12.310 Գինիներ թունդ սպիտակ և կարմիր (պորտվեյն, մադերա, խերես, մարսալա) լ 

11.02.12.320 Գինիներ աղանդերային սպիտակ և կարմիր (կագոր, տոկայան, մուսկատ) լ 

11.02.12.390 Գինիներ, այլ, սպիրտի 15%-ից ավելի խտությամբ լ 

11.02.12.500 Քաղցու խաղողի լ 

11.02.12.530 Քաղցու խաղողի, գտնվող խմորման գործընթացում կամ կանգնեցված 
խմորումով 

լ 

11.02.12.590 Քաղցու խաղողի, այլ լ 

11.02.2 Գինու նստվածք, գինեքար   
11.02.20 Գինու նստվածք, գինեքար   
11.02.20.000 Գինու նստվածք, գինեքար   
11.02.9 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
11.02.99 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
11.02.99.000 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 11.03 Գինի խնձորի և այլ պտղային ու հատապտղային գինիներ   

11.03.1 Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (խնձորագինի, տանձի գինի, 
մեղրագինի), ալկոհոլ պարունակող խմիչքների խառնուրդներ   

11.03.10 Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (խնձորագինի, տանձի գինի, 
մեղրագինի), ալկոհոլ պարունակող խմիչքների խառնուրդներ  

 11.03.10.100 Գինիներ սեղանի սպիրտի 10%-ից ավել, բայց 13%-ից պակաս փաստացի 
խտությամբ 

լ 

11.03.10.200 Գինիներ թունդ (աղանդերային) սպիրտի 16%-ից ավել, բայց 18%-ից պակաս, 
շաքարի 7%-ից ավելի, բայց 10%-ից պակաս փաստացի խտությամբ 

լ 

11.03.10.300 Գինիներ քաղցր սպիրտի 16% , շաքարի 10%-ից ավել, բայց 16%-ից պակաս 
փաստացի խտությամբ 

լ 
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11.03.10.400 Գինիներ բուրավետացրած սպիրտի 16%-ից ավել, բայց 18%-ից պակաս, 
շաքարի 8%-ից ավելի, բայց 10%-ից պակաս փաստացի խտությամբ 

լ 

11.03.10.500 Գինիներ մեղրային սպիրտի 14%-ից ավել, բայց 16%-ից պակաս, շաքարի 
մինչև 30% փաստացի խտությամբ 

լ 

11.03.10.600 Խնձորագինիներ (սիդրեր) լ 

11.03.10.700 Գինիներ մրգային, բացի խնձորագինուց սպիրտի 17%, շաքարի 30% 
փաստացի խտությամբ 

լ 

11.03.10.900 Խմիչքներ ալկոհոլ պարունակող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում լ 

11.03.9 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 11.03.99 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

11.03.99.000 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 11.04 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ 
  

11.04.1 Վերմուտ և այլ բուրավետացված խաղողի գինիներ  

 11.04.10 Վերմուտ և այլ բուրավետացված խաղողի գինիներ  
 11.04.10.100 Գինիներ աղանդերային, սպիրտի 16%, շաքարի 16% փաստացի խտությամբ լ 

11.04.10.200 Գինիներ թունդ սպիրտի, 18%, շաքարի 10% փաստացի խտությամբ լ 

11.04.9 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.04.99 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

11.04.99.000 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.05 Գարեջուր   
11.05.1 Գարեջուր, բացի գարեջրի արտադրության թափոններից 

 11.05.10 Գարեջուր, բացի գարեջրի արտադրության թափոններից 
 11.05.10.100 Գարեջուր, բացի ոչ ալկոհոլային գարեջրից և զանգվածի 0,5 %-ից պակաս 

ալկոհոլ պարունակող գարեջրից 
լ 

11.05.10.200 Գարեջուր բաց լ 

11.05.10.300 Գարեջուր մուգ լ 



82 
 

11.05.2 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ 
 11.05.20 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ    

11.05.20.000 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ կգ 

11.05.9 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.05.99 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

11.05.99.000 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.06 Ածիկ 
 11.06.1 Ածիկ   

11.06.10 Ածիկ   
11.06.10.300 Ածիկ բոված կգ 

11.06.10.500 Ածիկ չբոված կգ 

11.06.9 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

11.06.99 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

11.06.99.000 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 11.07 Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. հանքային և շշալցված այլ ջրեր 

 11.07.1 Հանքային ջրեր և գազավորված խմիչքներ 

 11.07.11 Հանքային ջրեր և չքաղցրացրած, չբուրավետացված գազավորված 
խմիչքներ   

11.07.11.300 Ջրեր հանքային և գազավորած, չքաղցրացրած լ 

11.07.11.310 Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած լ 

11.07.11.320 Ջրեր բնական հանքային, գազավորած լ 

11.07.11.500 Ջրեր չքաղցրացրած, չբուրավետացրած, այլ լ 

11.07.11.510 Սառույց և ձյուն, ջուր արհեստական սառեցրած լ 

11.07.19 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ 
 11.07.19.300 Ջուր, ներառյալ հանքայինը և գազավորածը, ավելացրած շաքար կամ այլ 

քաղցրացնող կամ բուրավետացնող նյութեր և խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, 
բացի հյութերից, այլ 

լ 

11.07.19.500 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, այլ, չպարունակող կաթնային ճարպեր լ 

11.07.19.510 Խմիչքներ կվասի լ 

11.07.19.520 Խմիչքներ տոնուսը բարձրացնող թեյի կիսապատրաստվածքի հիմքի վրա լ 
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11.07.19.590 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, այլ, չպարունակող կաթնային ճարպեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

լ 

11.07.19.700 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, պարունակող կաթնային ճարպեր լ 
11.07.9 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 11.07.99 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
11.07.99.000 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 12 Ծխախոտային արտադրատեսակներ   

12.0 Ծխախոտային արտադրատեսակներ   
12.00 Ծխախոտային արտադրատեսակներ 

 12.00.1 Ծխախոտային արտադրատեսակներ, բացի թափոններից 
 12.00.11 Սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ և համանման 

արտադրատեսակներ ծխախոտից կամ դրա փոխարինիչներից   
12.00.11.300 Սիգարներ, չերուտներ (սիգարներ կտրած ծայրերով), սիգարիլլաներ (բարակ 

սիգարներ), պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի 
փոխարինիչների խառնուրդներ 

մվ. 
քն. 

12.00.11.500 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի 
փոխարինիչների խառնուրդներ 

մվ. 
քն. 

12.00.11.510 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի 
փոխարինիչների խառնուրդներ, ֆիլտրով 

մվ. 
քն. 

12.00.11.520 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի 
փոխարինիչների խառնուրդներ, առանց ֆիլտրի 

մվ. 
քն. 

12.00.11.600 Սիգարետների  ֆիլտրի արտադրություն մվ. 
քն. 

12.00.11.900 Ծխագլանակներ, արտադրատեսակներ ծխախոտի, այլ կգ 

12.00.19 Արդյունաբերական եղանակներով մշակած այլ ծխախոտ և ծխախոտի 
փոխարինիչներ. «համասեռված»  «վերականգնված»  ծխախոտ.  
ծխախոտի լուծամզուքներ և բնահյութեր  

 12.00.19.300 Ծխախոտ ծխելու, պարունակող կամ չպարունակող ծխախոտի 
փոխարինիչներ ցանկացած համամասնությամբ 

կգ 

12.00.19.310 Ծխախոտ ծխամորճի կգ 

12.00.19.320 Մախորկա ծխելու կգ 

12.00.19.390 Ծխախոտ ծխելու, այլ կգ 

12.00.19.900 Ծխախոտ արդյունաբերական պատրաստման, այլ, ներառյալ ծխախոտի 
լուծամզուքները և բնահյութերը, ծխախոտ հոմոենացված կամ 
վերականգնված 

կգ 
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12.00.19.910 Ծխախոտ «համասեռված» կամ  «վերականգնված» կգ 

12.00.19.920 Ծխախոտ ծամելու   կգ 

12.00.19.921 Ծխախոտ հոտոտելի (քթախոտ) կգ 

12.00.19.922 Մախորկա հոտոտելի կգ 

12.00.19.930 Հումք ծխախոտի, սիգարետի և մախորկայի` խմորման ենթարկված կգ 

12.00.19.990 Ծխախոտ արդյունաբերական պատրաստման, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

12.00.2 Ծխախոտային թափոններ 
 12.00.20 Ծխախոտային թափոններ 
 12.00.20.000 Ծխախոտային թափոններ կգ 

12.00.9 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

12.00.99 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 12.00.99.000 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

13 Մանածագործական արտադրատեսակներ   
13.1  Մանածագործական թելք և թելեր  
13.10 Մանածագործական թելք և թելեր   
13.10.1 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) 

 13.10.10 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) 
 13.10.10.000 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) կգ 

13.10.2 Մանածագործական բնական թելք, նախապատրաստված մանելու համար 
  

13.10.21 Մետաքս անմշակ (չոլորած)   
13.10.21.100 Մետաքս հում (չոլորած) կգ 

13.10.21.190 Մնացուկներ մետաքսի սանդերքագզած կամ սանրագզած կգ 

13.10.22 Բուրդ ճարպազերծված կամ կարբոնացված, սանդերքագզման կամ 
սանրա•զման չենթարկված   

13.10.22.200 Բուրդ (ոչխարի) լվացած ճարպազերծած, կարբոնացված, սանդերքագզման և 
սանրագզման չենթարկած 

կգ 

13.10.22.230 Բուրդ (ոչխարի) կարբոնացված, սանդերքագզման և սանրագզման 
չենթարկած 

կգ 

13.10.22.250 Մազաքոլք բրդի (ոչխարի) կամ նուրբ բրդի կենդանիների կգ 
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13.10.22.270 Փնջեր սանդերքագզած բրդի ոչխարի կամ կենդանիների կգ 

13.10.23 Բրդի կամ կենդանիների նուրբ մազի մազաքոլք   

13.10.23.000 Բրդի կամ կենդանիների նուրբ մազի մազաքոլք կգ 

13.10.24 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, սանդերքագզած 
կամ սանրագզած   

13.10.24.000 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, սանդերքագզած 
կամ սանրագզած 

կգ 

13.10.25 Բամբակ, սանդերքագզած կամ սանրագզած  

13.10.25.000 Բամբակ, սանդերքագզած կամ սանրագզած կգ 

13.10.26 Ջուտ և այլ մանածագործական թելք (բացի վուշից, կանեփաթելքից և 
ռամիի թելքից), նախապատրաստված մանելու համար 

 

13.10.26.000 Ջուտ և այլ մանածագործական թելք (բացի վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի 
թելքից), նախապատրաստված մանելու համար 

կգ 

13.10.29 Մանածագործական այլ բուսական թելք, նախապատրաստված մանելու 
համար   

13.10.29.000 Մանածագործական այլ բուսական թելք, նախապատրաստված մանելու 
համար 

կգ 

13.10.3 Մանածագործական քիմիական շտապելային թելք, նախապատրաստված 
մանելու համար 

 13.10.31 Սինթետիկ շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, կամ 
նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով   

13.10.31.300 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած կգ 

13.10.31.310 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած, ակրիլային կամ ակրիլային 
վերափոխված 

կգ 

13.10.31.390 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած (բացի ակրիլայինից կամ 
ակրիլայինից վերափոխված) 

կգ 

13.10.32 Արհեստական շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, 
կամ նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով   

13.10.32.000 Արհեստական շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, կամ 
նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով 

կգ 

13.10.4 Մետաքսե մանվածք և մանվածք մետաքսի թափոններից   
13.10.40 Մետաքսե մանվածք և մանվածք մետաքսի թափոններից 

 13.10.40.500 Մանվածք մետաքսի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար (բացի 
մանվածքից մետաքսի մնացուկներից) 

կգ 

13.10.40.900 Մանվածք մետաքսի, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, մետաքսի 
մնացուկներից 

կգ 

13.10.5 Բրդե մանվածք, կշռածրարված կամ չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար. մանվածք կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազից կամ ձիու մազից   
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13.10.50 Բրդի մանվածք, կշռածրարված կամ չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար. մանվածք կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազից կամ ձիու մազից 

  
13.10.50.100 Մանվածք բրդի, սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 

համար 
կգ 

13.10.50.110 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 

13.10.50.120 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, հատակի 
ծածկերի,պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.50.130 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար 

կգ 

13.10.50.190 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.50.300 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար կգ 

13.10.50.310 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 

13.10.50.320 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
գործվածքների պատրաստման համար(բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար) 

կգ 

13.10.50.330 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

կգ 

13.10.50.390 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.6 Բամբակե մանվածք, բամբակե կարի թելեր 
 13.10.61 Բամբակե մանվածք, բացի բամբակե կարի թելերից   

13.10.61.300 Մանվածք բամբակի, չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

կգ 

13.10.61.310 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար,գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 

13.10.61.320 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, 
հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.61.330 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար,պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 

կգ 
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պատրաստման համար 

13.10.61.390 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի 
ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.61.500 Մանվածք բամբակի, սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

կգ 

13.10.61.510 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 

13.10.61.520 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար,գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, 
հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.61.530 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար 

կգ 

13.10.61.590 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի 
ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.62 Բամբակե կարի թելեր   
13.10.62.300 Թելեր կարի և մանվածք բամբակի, կշռածրարված և չկշռածրարված  կգ 

13.10.62.330 Թելեր կարի բամբակի չկշռածրարված  կգ 

13.10.62.350 Թելեր կարի բամբակի կշռածրարված  կգ 

13.10.62.370 Մանվածք բամբակի (բացի կարի թելերից) կշռածրարված  կգ 

13.10.7 Մանվածք բուսական մանածագործական թելքից, բացի բամբակե 
մանվածքից (ներառյալ վուշը, ջուտը, կոկոսի մանվածքը և կանեփաթելքը). 
թղթե մանվածք 

 13.10.71 Վուշե մանվածք 
 13.10.71.100 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 

գործվածքների պատրաստման համար (բացի պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.71.200 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

կգ 

13.10.71.900 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
նպատակների համար (բացի գործվածքների, պաստառների և տիրկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.72 Մանվածք ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից. 
մանվածք այլ բուսական մանածագործական թելքից. թղթե մանվածք   

13.10.72.000 Մանվածք ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից. մանվածք 
այլ բուսական մանածագործական թելքից. թղթե մանվածք   
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13.10.8 Մանածագործական մանվածք և թելեր քիմիական կոմպլեքսային թելերից ու 
շտապելային թելքից   

13.10.81 Մանվածք քիմիական կոմպլեքսային թելերից, միաթել կամ ոլորած (բացի 
կարի թելերից, պոլիամիդային, պոլիեթերային կամ վիսկոզային մեծ 
ամրության մանվածքից), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար. 
մանվածք քիմիական կոմպլեքսային թելերից (բացի կարի թելերից), 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

 13.10.81.300 Թելեր ոլորած, թելքից սինթետիկ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

13.10.81.330 Թելեր ոլորած, թելքից նայլոնի կամ պոլիամիդների այլ, չկշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.81.350 Թելեր ոլորած, բազմաեթերներից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

13.10.81.390 Թելեր ոլորած,թելքից սինթետիկ այլ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

13.10.81.500 Թելեր թելքից արհեստական, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար կգ 

13.10.82 Մանվածք (բացի կարի թելերից), զանգվածի 85%-ից ոչ պակաս 
շտապելային սինթետիկ թելքի պարունակությամբ  

 13.10.82.300 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.82.310 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի և 
հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 

13.10.82.320 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար) 

կգ 

13.10.82.330 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

կգ 

13.10.82.390 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
նպատակների համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար) 

կգ 

13.10.82.500 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ 
խառնած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.82.510 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ 
խառնած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի և հատակի 
ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 
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13.10.82.520 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ 
խառնած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների 
պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների 
և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.82.530 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ 
խառնած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար  

կգ 

13.10.82.590 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ 
խառնած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների 
համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, պաստառների 
և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.82.700 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.82.710 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար գորգերի և հատակի ծածկերի 
պատրաստման համար 

կգ 

13.10.82.720 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների պատրաստման 
համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.82.730 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

կգ 

13.10.82.790 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների համար 
(բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.82.900 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, 
բրդի կամ բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

13.10.82.910 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, 
բրդի կամ բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

կգ 
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13.10.82.920 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, 
բրդի կամ բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի 
ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.82.930 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, 
բրդի կամ բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար 

կգ 

13.10.82.990 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, 
բրդի կամ բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.83 Մանվածք (բացի կարի թելերից), զանգվածի 85%-ից պակաս 
շտապելային սինթետիկ թելքի պարունակությամբ 

 13.10.83.100 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,գորգերի և հատակի ծածկերի 
պատրաստման համար 

կգ 

13.10.83.200 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,գործվածքների պատրաստման 
համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

կգ 

13.10.83.300 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

կգ 

13.10.84 Մանվածք (բացի կարի թելերից) արհեստական շտապելային թելքից, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

 13.10.84.100 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար,գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

 13.10.84.200 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար,գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի և 
հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

 13.10.84.300 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար 

 13.10.84.400 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի և հատակի 
ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 
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13.10.85 Կարի թելեր և մանվածք արհեստական ու սինթետիկ կոմպլեքսային 
թելերից ու թելքից 

 13.10.85.100 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական կգ 

13.10.85.130 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական, չկշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.85.150 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.85.300 Թելեր քիմիական բազմաջիղ (բացի կարի թելերից), կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.85.500 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային կգ 

13.10.85.530 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.85.550 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.85.700 Մանվածք (բացի կարի թելերից) թելքից քիմիական շտապելային, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

13.10.9 Թելքեր այլ. բնական մանածագործական թելքի մանման համար 
նախապատրաստման ծառայություններ. մանածագործական մանվածքի և 
թելերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

 13.10.91 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, թելքատած  
 13.10.91.000 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, թելքատած կգ 

13.10.92 Բամբակի մնացուկներ (գզգզած և այլ) կգ 

13.10.92.000 Բամբակի մնացուկներ (գզգզած և այլ) կգ 

13.10.93 Բնական մանածագործական թելքի մանման համար 
նախապատրաստման ծառայություններ 

 

13.10.93.000 Բնական մանածագործական թելքի մանման համար նախապատրաստման 
ծառայություններ 

 13.10.99 Մանածագործական մանվածքի և թելերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

13.10.99.000 Մանածագործական մանվածքի և թելերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

13.2 Գործվածքներ  

13.20 Գործվածքներ  

13.20.1 Գործվածքներ (բացի հատուկ գործվածքներից) բնական թելքից, բացի 
բամբակե թելքից  

  

13.20.11 Գործվածքներ մետաքսից կամ մետաքսի թափոններից    

13.20.11.000 Գործվածքներ մետաքսից կամ մետաքսի թափոններից  կգ 

13.20.12 Գործվածքներ սանդերքագզած կամ սանրագզած բրդից, կենդանիների 
կոպիտ և նուրբ մազից կամ ձիու մազից    

13.20.12.100 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած կգ 

13.20.12.120 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, հագուստի համար կգ 
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13.20.12.150 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.12.190 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

կգ 

13.20.12.200 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից 
ձիու 

կգ 

13.20.12.220 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից 
ձիու, հագուստի համար 

կգ 

13.20.12.250 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից 
ձիու, կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.12.290 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից 
ձիու, տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.13 Վուշե գործվածքներ  
 13.20.13.100 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ կգ 

13.20.13.120 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
հագուստի համար 

կգ 

13.20.13.150 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
համար 

կգ 

13.20.13.190 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.13.200 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
բամբակի հավելմամբ 

կգ 

13.20.13.220 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
բամբակի հավելմամբ, հագուստի համար 

կգ 

13.20.13.250 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
բամբակի հավելմամբ, կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.13.290 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 
բամբակի հավելմամբ, տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման 
համար 

կգ 

13.20.13.300 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից) 

կգ 

13.20.13.320 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), հագուստի համար 

կգ 

13.20.13.350 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.13.390 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

կգ 
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13.20.14 Գործվածքներ ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից 
(բացի վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի թելքից) 

 13.20.14.000 Գործվածքներ ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից (բացի 
վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի թելքից) 

կգ 

13.20.19 Գործվածքներ այլ մանածագործական բուսական թելքից. գործվածքներ 
թղթե մանվածքից  

 13.20.19.000 Գործվածքներ այլ մանածագործական բուսական թելքից. գործվածքներ 
թղթե մանվածքից 

կգ 

13.20.2 Գործվածքներ բամբակե  
 13.20.20 Գործվածքներ բամբակե 
 13.20.20.100 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 

չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված 
կգ 

13.20.20.110 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,շապիկների և 
բլուզների համար 

կգ 

13.20.20.120 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,հագուստի 
համար այլ (բացի շապիկներից և բլուզներից) 

կգ 

13.20.20.130 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տնային 
սպիտակեղենի համար 

կգ 

13.20.20.150 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
տնային սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.20.190 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տեխնիկական 
և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.20.200 Գործվածքներ բամբակե, թանզիֆի, բինտերի և վիրակապական նյութերի 
պատրաստման համար 

կգ 

13.20.20.300 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից 

կգ 

13.20.20.310 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից, շապիկների և բլուզների համար 

կգ 

13.20.20.320 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից, հագուստի համար այլ (բացի շապիկներից և 
բլուզներից) 

կգ 

13.20.20.330 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից, տնային սպիտակեղենի համար 

կգ 

13.20.20.350 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից, կենցաղային նշանակության այլ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար(բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

կգ 
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13.20.20.390 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

կգ 

13.20.20.400 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված 

կգ 

13.20.20.420 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,հագուստի 
համար 

կգ 

13.20.20.430 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տնային 
սպիտակեղենի համար 

կգ 

13.20.20.450 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
տնային սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.20.490 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տեխնիկական 
և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.20.500 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից) 

կգ 

13.20.20.520 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), հագուստի համար 

կգ 

13.20.20.530 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), տնային 
սպիտակեղենի համար 

կգ 

13.20.20.550 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
տնային սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.20.590 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
տարբեր գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից) տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.20.600 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
դենիմ (ներառյալ երկնագույնից տարբերվողը) 

կգ 

13.20.3 Գործվածքներ (բացի հատուկ գործվածքներից) քիմիական կոմպլեքսային 
թելերից և շտապելային թելքից 

 

13.20.31 Գործվածքներ սինթետիկ և արհեստական կոմպլեքսային թելերից  
 13.20.31.300 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ և արհեստական մեծ ամրության, 

գործվածքներ թելերից ժապավենային կամ համանման (ներառյալ նայլոնը, 
պոլիամիդները, պոլիէսթերը, վիսկոզային գործվածքները (արհեստական 
մետաքսը) 

կգ 

13.20.31.500 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
սինթետիկ և արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից 

կգ 
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ստացվածներից) 

13.20.31.520 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
սինթետիկ և արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից 
ստացվածներից), հագուստի համար 

կգ 

13.20.31.540 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
սինթետիկ և արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից 
ստացվածներից), ծալազարդման համար 

կգ 

13.20.31.550 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
սինթետիկ և արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից 
ստացվածներից), կենցաղային նշանակության այլ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար (բացի գործվածքներիցծալազարդման 
համար) 

կգ 

13.20.31.590 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
սինթետիկ և արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից 
ստացվածներից), տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման 
համար 

կգ 

13.20.31.700 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
վիսկոզային թելերից ստացվածներից) 

կգ 

13.20.31.720 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
վիսկոզային թելերից ստացվածներից), հագուստի համար 

կգ 

13.20.31.750 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
վիսկոզային թելերից ստացվածներից), կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.31.790 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության 
վիսկոզային թելերից ստացվածներից), տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

կգ 

13.20.32 Գործվածքներ սինթետիկ շտապելային թելքից   

13.20.32.100 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ 

կգ 

13.20.32.120 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հագուստի համար 

կգ 

13.20.32.130 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, տնային սպիտակեղենի 
համար 

կգ 

13.20.32.140 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, ծալազարդման համար 

կգ 

13.20.32.150 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ,կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
գործվածքներից ծալազարդման համար) 

կգ 

13.20.32.190 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 
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13.20.32.200 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված 

կգ 

13.20.32.210 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված, շապիկների և բլուզների համար 

կգ 

13.20.32.220 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված, հագուստի համար այլ (բացի շապիկներից 
և բլուզներից) 

կգ 

13.20.32.230 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված, տնային սպիտակեղենի համար 

կգ 

13.20.32.250 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված, կենցաղային նշանակության այլ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.32.290 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած, տպված, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

կգ 

13.20.32.300 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից 

կգ 

13.20.32.310 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, 
շապիկների և բլուզների համար 

կգ 

13.20.32.320 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, 
հագուստի համար այլ (բացի շապիկներից և բլուզներից) 

կգ 

13.20.32.330 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, տնային 
սպիտակեղենի համար 

կգ 
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13.20.32.350 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, 
կենցաղային նշանակության այլ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար (բացի տնային սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.32.390 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ 
բացառապես բամբակի հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.32.400 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանդերքագզած բրդի հավելմամբ 

կգ 

13.20.32.420 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, հագուստի համար 

կգ 

13.20.32.450 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.32.490 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.32.500 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանրագզած բրդի հավելմամբ 

կգ 

13.20.32.520 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանրագզած բրդի հավելմամբ, հագուստի համար 

կգ 

13.20.32.550 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանրագզած բրդի հավելմամբ, կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

կգ 

13.20.32.590 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ 
բացառապես սանրագզած բրդի հավելմամբ, տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.32.900 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից կգ 

13.20.32.920 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
հագուստի համար 

կգ 

13.20.32.950 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
համար 

կգ 

13.20.32.990 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.33 Գործվածքներ արհեստական շտապելային թելքից   
13.20.33.300 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած 

(անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված 
կգ 

13.20.33.320 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած 
(անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, հագուստի համար 

կգ 
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13.20.33.330 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած 
(անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տնային սպիտակեղենի 
համար 

կգ 

13.20.33.350 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած 
(անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային նշանակության 
այլ մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

կգ 

13.20.33.390 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած 
(անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

կգ 

13.20.33.500 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, տարբեր գույների կգ 

13.20.4 Գործվածքներ մազախավավոր, խավավոր սրբիչի և այլ հատուկ 
գործվածքներ 

 13.20.41 Գործվածքներ մազախավավոր և գործվածքներ թավաթելից (սինելից), 
բացի խավավոր սրբիչի գործվածքներից և նեղ գործվածքներից 

 13.20.41.000 Գործվածքներ մազախավավոր և գործվածքներ թավաթելից (սինելից), բացի 
խավավոր սրբիչի գործվածքներից և նեղ գործվածքներից 

կգ 

13.20.42 Գործվածքներ խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր գործվածքներ 
բամբակից (բացի նեղ գործվածքներից)   

  
13.20.42.000 Գործվածքներ խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր գործվածքներ 

բամբակից (բացի նեղ գործվածքներից)  
կգ 

13.20.43 Խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր այլ գործվածքներ (բացի նեղ 
գործվածքներից) 

 13.20.43.000 Խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր այլ գործվածքներ (բացի նեղ 
գործվածքներից) 

կգ 

13.20.44 Թանզիֆ (բացի նեղ գործվածքներից) 
  

13.20.44.000 Թանզիֆ (բացի նեղ գործվածքներից) կգ 

13.20.45 Գործվածքներ մազախավավոր, բացի գորգերից  

13.20.45.000 Գործվածքներ մազախավավոր, բացի գորգերից կգ 

13.20.46 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ նեղ գործվածքները) 
 13.20.46.000 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ նեղ գործվածքները) կգ 

13.20.5 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող  
 13.20.50 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող  

13.20.50.000 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող  

13.20.9 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

13.20.99 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

13.20.99.000 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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13.3 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ  

13.30 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ   

13.30.1 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ   

13.30.11 Մանածագործական թելքի և մանվածքի սպիտակեցման և ներկման 
ծառայություններ   

13.30.11.100 Ծառայություններ թելքի սպիտակեցման և ներկման   

13.30.11.200 Ծառայություններ մանվածքի սպիտակեցման և ներկման    

13.30.11.210 Ծառայություններ մետաքսե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման    

13.30.11.220 Ծառայություններ բրդե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման    

13.30.11.230 Ծառայություններ բամբակե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման    

13.30.11.240 Ծառայություններ վուշե, ջուտե, քրծենու և այլ բուսական թելքից մանվածքի, 
թղթե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  

  

13.30.11.250 Ծառայություններ սինթետիկ միաֆիլամենտային թելերի (բացի կարի 
թելերից) սպիտակեցման և ներկման  

  

13.30.11.260 Ծառայություններ արհեստական միաֆիլամենտային թելերի (բացի կարի 
թելերից) սպիտակեցման և ներկման  

  

13.30.11.270 Ծառայություններ սինթետիկ շտապելային թելքից մանվածքի (բացի կարի 
թելերից) սպիտակեցման և ներկման 

 

13.30.11.280 Ծառայություններ արհեստական շտապելային թելքից մանվածքի (բացի կարի 
թելերից) սպիտակեցման և ներկման  

  

13.30.12 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 
հագուստը) սպիտակեցման ծառայություններ   

13.30.12.100 Ծառայություններ մետաքսե գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.200 Ծառայություններ բրդե կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ 

ձիու մազից գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.300 Ծառայություններ բամբակե, 85 զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի 

պարունակությամբ գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե 

մանվածքից գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից 

գործվածքների սպիտակեցման   
13.30.12.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 

գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի 

գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 

գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.12.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե 

գործվածքների սպիտակեցման 
 13.30.13 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 

հագուստը) ներկման ծառայություններ  
13.30.13.100 Ծառայություններ մետաքսից կամ մետաքսի մնացուկներից գործվածքների 
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ներկման 

13.30.13.200 Ծառայություններ բրդե կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ 
ձիու մազից գործվածքների ներկման   

13.30.13.300 Ծառայություններ բամբակե, 85 զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի 
պարունակությամբ գործվածքների ներկման  

13.30.13.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե 
մանվածքից գործվածքների ներկման 

 13.30.13.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից 
գործվածքների ներկման 

 13.30.13.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 
գործվածքների ներկման 

 13.30.13.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի 
գործվածքների ներկման 

 13.30.13.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 
գործվածքների ներկման  

13.30.13.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե 
գործվածքների և այլ նյութերի (ոչ գործվածքային) ներկման 

 13.30.14 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 
հագուստը) նախշակաղապարային դաջման ծառայություններ   

13.30.14.100 Ծառայություններ մետաքսե գործվածքների դաջման 
 13.30.14.200 Ծառայություններ բրդից կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ 

ձիու մազից գործվածքների դաջման 
 13.30.14.300 Ծառայություններ բամբակե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բամբակի 

պարունակությամբ գործվածքների դաջման  
13.30.14.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե 

մանվածքից գործվածքների դաջման   
13.30.14.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից 

գործվածքների դաջման  
13.30.14.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 

գործվածքների դաջման 
 13.30.14.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի 

գործվածքների դաջման 
 13.30.14.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 

գործվածքների դաջման 
 13.30.14.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե 

գործվածքների և այլ նյութերի (ոչ գործվածքային) դաջման 
 13.30.19 Գործվածքների, մանվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների 

(ներառյալ հագուստը) վերջնամշակման այլ ծառայություններ  

13.30.19.100 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), մետաքսե գործվածքների   

13.30.19.200 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), բրդե գործվածքների   
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13.30.19.300 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), բամբակե, 85 զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի 
պարունակությամբ գործվածքների   

13.30.19.400 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), վուշից, ջուտից, քրծենու և բուսական այլ 
թելքից, թղթե մանվածքից գործվածքների 

 13.30.19.500 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ 
թելքից գործվածքների   

13.30.19.600 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), արհեստական բազմաջիղ թելերից և 
արհեստական թելքից գործվածքների   

13.30.19.700 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի 
գործվածքների   

13.30.19.800 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր 
համանման գործվածքների   

13.30.19.900 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և 
դաջման ծառայություններից), մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե 
գործվածքների և այլ նյութերի (ոչ գործվածքային) 

 13.9 Մանածագործական արտադրատեսակներ այլ   
13.91 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի    
13.91.1 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի   
13.91.11 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, 

մազախավավոր և խավավոր   
13.91.11.300 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 

երկարախավ 
կգ 

13.91.11.500 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, խավով 
չկտրատած 

կգ 

13.91.11.700 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, խավով այլ 
(բացի երկարախավից և խավով չկտրատած) 

կգ 

13.91.19 Այլ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի գործվածքներ, 
ներառյալ մորթուն նմանակող գործվածքները   

13.91.19.100 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, այլ, 
թելերից քիմիական շղարշե վարագույրների համար 

կգ 

13.91.19.200 Պաստառներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

13.91.19.300 Վերարկու, կիսավերարկու, մուշտակներ մորթուց արհեստական մվ. 
քն. 

13.91.19.400 Կիսամուշտակներ, բեկեշներ, քուրքեր մորթուց արհեստական մվ. 
քն. 

13.91.19.500 Կոստյումներ և հավաքածուներ մորթուց արհեստական մվ. 
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քն. 

13.91.19.600 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ, բաճկոնակներ մորթուց արհեստական մվ. 
քն. 

13.91.19.900 Հագուստ այլ, հագուստի պարագաներ մորթուց արհեստական մվ. 
քն. 

13.91.9 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 13.91.99 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.91.99.000 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

13.92 Մանածագործական արտադրատեսակներ պատրաստի, բացի հագուստից 
 13.92.1 Մանածագործական արտադրատեսակներ պատրաստի, բացի հագուստից, 

տնային տնտեսության համար 
 13.92.11 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ճամփորդական 

ծածկոցաշալեր 
 13.92.11.300 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 

ճանապարհորդական, բրդե 
կգ 

13.92.11.500 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 
ճանապարհորդական, սինթետիկ թելքից 

կգ 

13.92.11.900 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 
ճանապարհորդական,մանածագործվածքից այլ (բացի բրդից և սինթետիկ 
թելքից) 

կգ 

13.92.12 Սպիտակեղեն անկողնու  
 13.92.12.300 Սպիտակեղեն անկողնու, տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի կգ 

13.92.12.500 Սպիտակեղեն անկողնու (բացի տրիկոտաժե) կգ 

13.92.12.530 Սպիտակեղեն անկողնու, բամբակե կգ 

13.92.12.550 Սպիտակեղեն անկողնու, վուշե կգ 

13.92.12.590 Սպիտակեղեն անկողնու մանածագործվածքից այլ (բացի բամբակից, վուշից 
կամ ճենականեփի թելքից) 

կգ 

13.92.12.700 Սպիտակեղեն անկողնու, ոչ գործվածքային, այլ կգ 

13.92.13 Սպիտակեղեն սեղանի  

13.92.13.300 Սպիտակեղեն սեղանի, տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի կգ 

13.92.13.500 Սպիտակեղեն սեղանի, մանածագործվածքից բնական կգ 

13.92.13.530 Սպիտակեղեն սեղանի, բամբակե կգ 

13.92.13.550 Սպիտակեղեն սեղանի, վուշե կգ 

13.92.13.590 Սպիտակեղեն սեղանի, մանածագործվածքից բնական, այլ (բացի բամբակից 
և վուշից) 

կգ 

13.92.13.700 Սպիտակեղեն սեղանի, ոչ գործվածքային քիմիական թելերից կգ 
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13.92.14 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային    

13.92.14.300 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, գործվածքից խավավոր, 
բամբակե 

կգ 

13.92.14.500 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, մանածագործվածքից 
բնական 

կգ 

13.92.14.550 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, վուշե կգ 

13.92.14.590 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, մանածագործվածքից 
բնական, այլ (բացի բամբակե և վուշե) 

կգ 

13.92.14.700 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, ոչ գործվածքային, թելերից 
քիմիական 

կգ 

13.92.15 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, շղարշե վարագույրներ և 
ժանյակե երիզներ մահճակալների համար 

 

13.92.15.300 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 

կգ 

13.92.15.500 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, գործվածքային 

կգ 

13.92.15.700 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, ոչ 
գործվածքային 

կգ 

13.92.16 Գեղազարդային արտադրատեսակներ կահույքի համար, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում. ծածկոցների, որմնագորգերի (գոբելենների) և 
համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար գործվածքի և 
մանվածքի լրակազմեր 

 

13.92.16.300 Գործվածքներ գեղազարդային ձեռքի գործի,որմնագորգ (գոբելեն), 
որմնագորգ բելգիական տեսակի և արտադրատեսակներ համանման 

կգ 

13.92.16.500 Արտադրատեսակներ մանածագործվածքային գեղազարդային այլ կգ 

13.92.16.530 Ծածկոցներ անկողնային, թեթև կգ 

13.92.16.590 Արտադրատեսակներ գեղազարդային (կահույքի), այլ կգ 

13.92.16.700 Լրակազմեր գործվածքների և մանվածքի, գորգիկների, որմնագորգերի 
(գոբելենների), ասեղնագործած սփռոցների և անձեռոցիկների և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

կգ 

13.92.2 Մանածագործական այլ պատրաստի արտադրատեսակներ    
13.92.21 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման համար 

 13.92.21.300 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման, բամբակե կգ 

13.92.21.500 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ 
պոլիէթիլենային շերտերից, տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 

կգ 

13.92.21.700 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ 
պոլիէթիլենային շերտերից, (բացի տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
հյուսքի)  

կգ 
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13.92.21.730 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ 
պոլիէթիլենային շերտերից, 120 գ/մ2 կամ պակաս մակերեսային խտությամբ 
(բացի տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

կգ 

13.92.21.750 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ 
պոլիէթիլենային շերտերից, 120 գ/մ2-ից ավել մակերեսային խտությամբ 
(բացի տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

կգ 

13.92.21.900 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման մանածագործվածքից այլ (բացի 
բամբակից կամ պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային շերտերից) 

կգ 

13.92.22 Բրեզենտներ, մանածագործական ծածկեր, արևակալներ. առագաստներ 
նավերի, մարզանավերի կամ դեսանտային լողուն միջոցների համար. 
վրաններ, փչովի ներքնակներ և այլ մանածագործական հանդերձանք 
քեմպինգի համար  

 13.92.22.100 Բրեզենտներ, ծածկեր, արևակալներ կգ 

13.92.22.300 Վրանածածկեր կգ 

13.92.22.500 Առագաստներ կգ 

13.92.22.700 Ներքնակներ փչովի և հանդերձանք քեմպինգի համար կգ 

13.92.23 Պարաշյուտներ, պարապլաններ, ռոտոշյուտներ և դրանց մասերը 
 13.92.23.100 Պարաշյուտներ մվ. 
քն. 

13.92.23.200 Պարապլաններ մվ. 
քն. 

13.92.23.300 Ռոտոշյուտներ մվ. 
քն. 

13.92.23.400 Պարաշյուտների, պարապլանների, ռոտոշյուտների մասերը  

13.92.24 Վերմակներ մգդակած, բմբուլե վերմակներ մգդակած, բազմոցի բարձեր, 
փափկաթոռներ, բարձեր, ննջապարկեր և համանման 
արտադրատեսակներ խցած  ծակոտկեն պլաստմասսայով, սպունգային 
ռետինով կամ այլ նյութերով   

13.92.24.300 Ննջապարկեր կգ 

13.92.24.350 Ննջապարկեր աղվամազի կամ փետուրի կգ 

13.92.24.390 Ննջապարկեր, այլ (բացի աղվամազի կամ փետուրի) կգ 

13.92.24.900 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), 
վերմակներ, ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, 
բարձեր 

կգ 

13.92.24.930 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), 
վերմակներ, ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, 
բարձեր աղվամազի կամ փետուրի 

կգ 

13.92.24.990 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), 
վերմակներ, ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, 

կգ 



105 
 

բարձեր այլ(բացի աղվամազի կամ փետուրի) 
13.92.24.999 Համանման արտադրատեսակներ խցաց ծակոտկեն պլաստմասսայով, 

սպունգային ռետինով կամ այլ նյութերով 
կգ 

13.92.29 Այլ մանածագործական պատրաստի արտադրատեսակներ, ներառյալ 
հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման լաթերը և համանման 
մանածագործական արտադրատեսակները, փրկագոտիները և 
փրկաբաճկոնները 

 

13.92.29.500 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար (բացի 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

կգ 

13.92.29.530 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար բացի 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի), ոչ գործվածքային 

կգ 

13.92.29.570 Լաթեր հատակների, սպասքի լվանալու, փոշու հեռացման համար այլ (բացի 
ոչ գործվածքայինից կամ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

կգ 

13.92.29.900 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար, 
տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, բաճկոնակներ և գոտիներ 
փրկարար, արտադրատեսակներ պատրաստի այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

13.92.9 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

13.92.99 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

13.92.99.000 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 13.93 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ 
 13.93.1 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ 
 13.93.11 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, 

հանգուցավոր 
 13.93.11.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, հանգուցավոր կգ 

13.93.12 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, գործած, ոչ 
ասեղնաթափանցակարված 

 13.93.12.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, գործած, ոչ 
ասեղնաթափանցակարված 

կգ 

13.93.13 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, 
ասեղնաթափանցակարված 

 13.93.13.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, 
ասեղնաթափանցակարված 

կգ 

13.93.19 Այլ գորգեր և հատակի համար մանածագործական ծածկեր, ներառյալ 
թաղիքե ծածկերը 

 13.93.19.300 Գորգեր և ծածկույթներ հատակի, մանածագործվածքային այլ, թաղիքե, ոչ 
ասեղնաթափանցակար (ոչ տաֆտինգային) 

կգ 
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13.93.19.900 Գորգեր այլ և ծածկույթներ հատակի մանածագործվածքային այլ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

13.93.9 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

13.93.99 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

13.93.99.000 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 13.94 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ և ցանցեր 
 13.94.1 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ և ցանցեր, բացի թափոններից 
 13.94.11 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, քուղեր ջուտից կամ այլ 

մանածագործական քրծենային նյութերից 
 13.94.11.300 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, թելքից 

մանածագործվածքային բուսական 
կգ 

13.94.11.330 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, սայզելից կամ թելքից 
մանածագործվածքային այլ Agave ցեղի բույսերի, 10000 տեքս (10 գ/մ) -ից 
ավել գծային խտությամբ, ջուտից կամ թելքից մանածագործվածքային 
քրծենի այլ, աբակայից կամ թելքից կոշտ այլ 

կգ 

13.94.11.350 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, սայզելից կամ թելքից 
մանածագործվածքային այլ Agave ցեղի բույսերի, 10000 տեքս (10 գ/մ) -ից ոչ 
ավել գծային խտությամբ 

կգ 

13.94.11.500 Առասան կգ 

13.94.11.530 Առասան սայզելից կամ թելքից մանածագործվածքային այլ, ագավա (Agave) 
ցեղի բույսերից 

կգ 

13.94.11.550 Առասան պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից կգ 

13.94.11.600 Արտադրատեսակներ ճոպանային (բացի առասանից) սինթետիկ նյութերից 
5000 տեքս (5 գ/մ) -ից ավել գծային խտությամբ 

կգ 

13.94.11.700 Արտադրատեսակներ ճոպանային (բացի առասանից) սինթետիկ նյութերից 
5000 տեքս (5 գ/մ) -ից ոչ ավել գծային խտությամբ 

կգ 

13.94.11.900 Առասան, արտադրատեսակներ ճոպանային այլ, մանածագործվածքային 
նյութերից այլ 

կգ 

13.94.12 Ցանցեր հյուսած պարաններից, առասաններից, քուղերից. պատրաստի 
ցանցեր մանածագործական նյութերից, մանվածքից, մանածագործական 
ժապավեններից արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

  

13.94.12.300 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի, թելքից քիմիական կգ 

13.94.12.330 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի առասանից, ճոպաններից, պարաններից, 
լարանից, թելքից քիմիական 

կգ 

13.94.12.350 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի, մանվածքից, թելքից քիմիական կգ 
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13.94.12.500 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականից) և այլ, թելքից քիմիական և 
մանածագործվածքից այլ 

կգ 

13.94.12.530 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականից) առասանից, ճոպաններից, 
պարաններից, լարանից նայլոնե կամ ուրիշ պոլիամիդներից 

կգ 

13.94.12.550 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականներից) նյութերից այլ, նայլոնե կամ 
ուրիշ պոլիամիդներից 

կգ 

13.94.12.590 Ցանցեր հյուսած այլ, մանածագործվածքից այլ (բացի 13.94.12.300, 
13.94.12.530, 13.94.12.550 ստորադիրքերում նշվածների) 

կգ 

13.94.12.800 Արտադրատեսակներ միաթելերից քիմիական, ժապավենային կամ 
համանման թելերից (օրինակ, արհեստական ծղոտի), արտադրատեսակներ 
առասանից, ճոպաններից, պարաններից, լարանից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

13.94.2 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ և 
գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից   

13.94.20 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ 
և գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից 

 13.94.20.000 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ և 
գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից 

կգ 

13.94.9 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 13.94.99 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

13.94.99.000 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից 
արտադրատեսակներ, բացի հագուստից   

13.95.1 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից 
արտադրատեսակներ, բացի հագուստից   

13.95.10 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից 
արտադրատեսակներ, բացի հագուստից 

 13.95.10.100 Նյութեր ոչ գործվածքային, առանց պատվածքի, 25 գ/մ2 ոչ ավելի 
մակերևութային խտությամբ 

կգ 

13.95.10.200 Նյութեր ոչ գործվածքային , առանց պատվածքի, 25 գ/մ2  ավելի և 70 գ/մ2 ոչ 
ավել մակերևութային խտությամբ 

կգ 

13.95.10.300 Նյութեր ոչ գործվածքային այլ, առանց պատվածքի, 70 գ/մ2 ավելի և 150 գ/մ2 
ոչ ավել մակերևութային խտությամբ 

կգ 

13.95.10.500 Նյութեր ոչ գործվածքային, առանց պատվածքի, 150 գ/մ2 ավելի 
մակերևութային խտությամբ 

կգ 

13.95.10.700 Նյութեր ոչ գործվածքային պատվածքով կգ 
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13.95.9 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից 
արտադրատեսակների, բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

13.95.99 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից 
արտադրատեսակների, բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

13.95.99.000 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից 
արտադրատեսակների, բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.96 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական 
արտադրատեսակներ   

13.96.1 Մետաղազօծ մանվածք կամ մետաղազօծ շքերիզ. գործվածքներ 
մետաղաթելից և գործվածքներ մետաղազօծ մանվածքից. ռետինե քուղեր և 
թելեր մանածագործական պատվածքով, մանածագործական նյութեր և 
տեխնիկական նշանակության արտադրատեսակներ   

13.96.11 Մանվածք մետաղազօծ կամ մետաղազօծ շքերիզ   
13.96.11.000 Մանվածք մետաղազօծ կամ մետաղազօծ շքերիզ կգ 

13.96.12 Մետաղաթելից կամ մետաղազօծ մանվածքից գործվածքներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 13.96.12.000 Մետաղաթելից կամ մետաղազօծ մանվածքից գործվածքներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

13.96.13 Ռետինե քուղեր և թելեր մանածագործական պատվածքով. 
մանածագործական մանվածք և ժապավեններ տոգորված կամ պատված 
ռետինով կամ պլաստմասսայով   

13.96.13.000 Ռետինե քուղեր և թելեր մանածագործական պատվածքով. 
մանածագործական մանվածք և ժապավեններ տոգորված կամ պատված 
ռետինով կամ պլաստմասսայով 

կգ 

13.96.14 Տոգորված կամ պատված գործվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 13.96.14.000 Տոգորված կամ պատված գործվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

13.96.15 Կորդային գործվածքներ բարձր ամրության` նայլոնե, պոլիամիդային, 
պոլիեթերային կամ վիսկոզային մանվածքից    

13.96.15.000 Կորդային գործվածքներ բարձր ամրության` նայլոնե, պոլիամիդային, 
պոլիեթերային կամ վիսկոզային մանվածքից  

կգ 

13.96.16 Մանածագործական նյութեր և տեխնիկական նշանակության 
արտադրատեսակներ (պատրույգներ,  մանածագործական ճկափողեր, 
շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների ժապավեններ և հաղորդափոկեր, 
մաղելու և քամելու համար գործվածքներ) 

 13.96.16.300 Ճկափողեր մանածագործվածքային և արտադրատեսակներ համանման կգ 

13.96.16.500 Պատրույգներ մանածագործվածքային, շարժափոկեր, խողովակներ 
մանածագործվածքային, ժապավեններ փոխակրիչի 

կգ 
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13.96.16.700 Նյութեր մանածագորվածքային և թաղիք, թուղթ արտադրող և համանման 
մեքենաների համար (ներառյալ թաղանթանյութի կամ ասբեստացեմենտի) 

կգ 

13.96.17 Նեղ գործվածքներ, նեղ գործվածքներ անմիջնաթել հյուսվածքի հիմքով, 
միացված սոսնձանյութով (կպչուն ժապավեններ). նյութեր և համանման 
արտադրատեսակներ դրվագման համար 

 13.96.17.300 Գործվածքներ նեղ, բացի պիտակներից, խորհրդանշաններից, 
արտադրատեսակներից համանման այլ 

կգ 

13.96.17.500 Պիտակներ, խորհրդանշաններ, արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքային 

կգ 

13.96.17.700 Երիզ հյուսած, կտորներով, նյութեր դրվագման առանց ասեղնագործվածքի, 
կտորներով (բացի տրիկոտաժե), ծոպիկներ, պոմպոններ և 
արտադրատեսակներ համանման 

կգ 

13.96.9 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական 
նյութերի և այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.96.99 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական 
նյութերի և այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.96.99.000 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական 
նյութերի և այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.99 Մանածագործական արտադրատեսակներ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 13.99.1 Շղարշ, ժանյակ և ասեղնագործության համար նյութեր. շքերիզ և ժապավեն. 
թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր հանգուցավոր մանվածք   

13.99.11 Շղարշե և այլ ցանցկեն գործվածք, բացի գործած, տրիկոտաժե կամ 
հյուսած գործվածքներից. ժանյակներ կտորի, ժապավենների կամ 
առանձին զարդապատկերների տեսքով 

 13.99.11.300 Շղարշ և գործվածք ցանցկեն այլ կգ 

13.99.11.500 Ժանյակներ մեքենայական հյուսքի, կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով 

կգ 

13.99.11.700 Ժանյակներ ձեռքի հյուսքի, կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով 

կգ 

13.99.12 Ժանյակներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին զարդապատկերների 
տեսքով 

 13.99.12.300 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով, առանց տեսանելի հենքի 

կգ 

13.99.12.500 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով, բամբակե 

կգ 

13.99.12.700 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով,մանածագործվածքից այլ 

կգ 

13.99.13 Թաղիք կամ նրբաթաղիք, պատվածքով կամ երկտակած 
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13.99.13.000 Թաղիք կամ նրբաթաղիք, պատվածքով կամ երկտակած կգ 

13.99.14 Մանածագործական թելք, 5մմ ոչ ավել երկարության, մանածագործական 
փոշի, հանգուցիկներ   

13.99.14.000 Մանածագործական թելք, 5մմ ոչ ավել երկարության, մանածագործական 
փոշի, հանգուցիկներ 

կգ 

13.99.15 Շքերիզ և ժապավեն. թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր 
հանգուցավոր մանվածք   

13.99.15.000 Շքերիզ և ժապավեն. թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր հանգուցավոր 
մանվածք 

 13.99.16 Մանածագործվածք մգդակած, կտորով 
 13.99.16.000 Մանածագործվածք մգդակած, կտորով կգ 

13.99.19 Այլ մանածագործական նյութեր և արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 13.99.19.000 Այլ մանածագործական նյութեր և արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

13.99.9 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 13.99.99 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

13.99.99.000 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14 Հագուստ 
  

14.1 Հագուստ, բացի մորթե հագուստից   
14.11 Կաշվե հագուստ 

 14.11.1 Հագուստ բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից   
14.11.10 Հագուստ բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից 

 14.11.10.100 Վերարկուներ և անջրանցիկ վերարկուներ կաշվե մվ. 
քն. 

14.11.10.200 Լրակազմեր կաշվե մվ. 
քն. 

14.11.10.300 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ կաշվե մվ. 
քն. 

14.11.10.400 Տաբատներ և կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ) կաշվե մվ. 
քն. 

14.11.10.900 Առարկաներ հագուստի կաշվե, այլ մվ. 
քն. 

14.11.9 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.11.99 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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14.11.99.000 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.12 Արտահագուստ 
 14.12.1 Արտահագուստ տղամարդկանց համար 
 14.12.11 Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային 

կամ մասնագիտական, տղամարդկանց համար 
 

14.12.11.200 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար մվ. 
քն. 

14.12.11.210 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.11.220 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.12.11.240 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.12.11.260 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.11.270 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.11.280 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.11.290 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.11.300 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար մվ. 
քն. 

14.12.11.310 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.11.320 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.12.11.340 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.12.11.360 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.11.370 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.11.380 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.11.390 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.12 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 
կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») աշխատանքային կամ 
մասնագիտական, տղամարդկանց համար  

 

14.12.12.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 
համար 

մվ. 
քն. 

14.12.12.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց մվ. 
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համար, բամբակե քն. 
14.12.12.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 

համար, վուշե 
մվ. 
քն. 

14.12.12.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.12.12.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 
համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.12.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 
համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.12.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց 
համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.12.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար 

մվ. 
քն. 

14.12.12.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.12.520 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.12.12.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.12.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.12.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.12.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.2 Արտահագուստ կանանց համար  

14.12.21 Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային 
կամ մասնագիտական, կանանց համար 

  

14.12.21.200 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար մվ. 
քն. 

14.12.21.210 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.12.21.220 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.12.21.240 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.12.21.260 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.12.21.270 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.21.280 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, մետաքսե մվ. 
քն. 

14.12.21.290 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար ,  
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.12.21.300 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար մվ. 
քն. 

14.12.21.310 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.12.21.320 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.12.21.340 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.12.21.360 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.12.21.370 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, արհեստական մվ. 
քն. 

14.12.21.390 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.22 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 
կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») աշխատանքային կամ 
մասնագիտական, կանանց համար   

14.12.22.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար մվ. 
քն. 

14.12.22.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.22.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.22.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց 
համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.22.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար 

մվ. 
քն. 

14.12.22.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.520 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.12.22.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.12.22.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.22.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
կանանց համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.12.3 Այլ արտահագուստ  
 14.12.30 Այլ արտահագուստ  
 14.12.30.100 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 

այլն), տղամարդկանց համար 
մվ. 
քն. 

14.12.30.110 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.120 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.140 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.150 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.12.30.180 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.190 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), տղամարդկանց համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.30.200 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար 

մվ. 
քն. 

14.12.30.210 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.220 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.240 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.250 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.12.30.280 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.12.30.290 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և 
այլն), կանանց համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.12.9 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.12.99 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.12.99.000 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.13 Վերնազգեստ, բացի արտահագուստից 
 14.13.1 Վերնազգեստ տրիկոտաժե և գործած 
 14.13.11 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ 

գլխանոցով, տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, 
փոթորքապահպաններ և համանման տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ տղաների համար  
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14.13.11.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.11.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.11.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.11.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.11.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.11.200 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.11.210 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.11.240 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.11.250 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.11.290 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, այլ մանածագործվածքից  

մվ. 
քն. 

14.13.12 Կոստյումներ, լրակազմեր, բաճկոններ, պիջակներ, տաբատներ, 
կոմբինիզոններ լանջապանակներով ու ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«բրիջ» և «շորտ») և համանման տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ տղաների համար 

 14.13.12.100 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.13.12.110 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.13.12.140 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.12.160 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.190 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.13.12.200 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.13.12.210 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.13.12.240 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.12.260 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.13.12.290 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.300 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.12.310 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.340 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.360 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.390 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակներ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից 
այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.12.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.12.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.12.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.12.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 
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14.13.12.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորթ» տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.12.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից 
այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.13 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ 
գլխանոցով, տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, 
փոթորքապահպաններ և համանման տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ կանանց կամ աղջիկների համար  

 

14.13.13.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.13.13.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.13.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.13.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.13.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.13.200 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.13.210 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.13.240 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.13.250 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.13.290 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.13.14 Կոստյումներ, լրակազմեր, ժակետներ, զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ 
(յուբկաներ), շրջազգեստ-տաբատներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ 
լանջապանակներով ու ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և 
«շորտ») և համանման տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ 
կանանց կամ աղջիկների համար 

 14.13.14.100 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.13.14.110 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.13.14.140 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.14.160 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.13.14.190 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.200 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.13.14.210 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.13.14.240 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.14.260 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.13.14.290 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.300 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.14.310 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.340 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.360 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.390 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.14.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 



119 
 

14.13.14.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.14.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.14.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ 
(«շորտ» տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.700 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.14.710 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.740 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.760 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.770 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.14.790 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար,մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.800 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.14.810 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.840 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.14.860 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.14.890 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.2 Այլ վերնազգեստ տղամարդկանց և տղաների համար   
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14.13.21 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ 
գլխանոցով, տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, 
փոթորկապահպաններ և մանածագործական համանման 
արտադրատեսակներ, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

 

14.13.21.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.13.21.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.21.180 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ 
«ալյասկա» տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.21.200 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.21.210 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.220 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.240 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.250 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 

մվ. 
քն. 
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բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական 
թելերից 

14.13.21.280 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.21.290 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.22 Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական նյութերից, բացի 
տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար  

 

14.13.22.100 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.13.22.110 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.120 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.140 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.160 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.22.170 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.22.180 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.190 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.22.200 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.13.22.210 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.240 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.22.260 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.22.270 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.22.290 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.23 Պիջակներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 
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14.13.23.300 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.23.310 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.23.320 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.23.340 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.23.360 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.23.370 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.23.380 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.23.390 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակներ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից 
այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.24 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 
կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») մանածագործական նյութերից, 
բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

 

14.13.24.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.24.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.411 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, «ջինս» գործվածքից 

մվ. 
քն. 

14.13.24.412 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, վելվետից, կտրովի խավով 

մվ. 
քն. 

14.13.24.419 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե գործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.24.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.24.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.24.480 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.13.24.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.24.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.24.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.24.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.24.600 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.24.610 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.640 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.24.660 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.24.670 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.24.690 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից 
այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.3 Այլ վերնազգեստ կանանց կամ աղջիկների համար    
14.13.31 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ 

գլխանոցով, տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, 
փոթորքապահպաններ և մանածագործական համանման 
արտադրատեսակներ, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից, կանանց կամ  աղջիկների համար   

14.13.31.100 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ` 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.31.110 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ` 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք  «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.120 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 
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14.13.31.140 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.150 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.31.180 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.190 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով,բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա»  տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.31.200 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.31.210 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.220 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.240 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.250 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.13.31.280 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.31.290 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.32 Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական նյութերից, բացի 
տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց 
կամ աղջիկների համար 

 

14.13.32.100 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.13.32.110 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.32.120 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.13.32.140 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց և աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.32.160 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 
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14.13.32.170 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.32.180 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.32.190 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.32.200 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց և աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.13.32.210 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բանբակե մվ. 
քն. 

14.13.32.220 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե մվ. 
քն. 

14.13.32.240 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.13.32.260 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.32.270 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.32.280 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե մվ. 
քն. 

14.13.32.290 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.33 Ժակետներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

 

14.13.33.310 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.33.320 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.33.340 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.33.360 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.33.370 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.33.380 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.33.390 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.34 Զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), շրջազգեստ-տաբատներ 
մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 
համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների համար 

 

14.13.34.100 Զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 
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14.13.34.110 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.34.120 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.140 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
և աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.160 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.170 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.34.180 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.34.190 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.200 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.34.210 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.34.220 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց և աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.240 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.260 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.270 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.34.280 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.34.290 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.34.299 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.35 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 
կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») մանածագործական նյութերից, 
բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

 

14.13.35.100 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.35.110 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.111 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, «ջինս» գործվածքից 

մվ. 
քն. 

14.13.35.112 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, մվ. 
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կանանց կամ աղջիկների համար, վելվետից, կտրովի խավով քն. 

14.13.35.119 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե գործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.120 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.140 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.160 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.170 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.35.180 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար,  մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.190 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.200 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.35.210 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.240 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.260 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.270 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.35.280 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.290 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.300 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.13.35.310 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.340 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.13.35.360 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.13.35.370 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.13.35.390 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.13.4 Գործածված հագուստ և համանման այլ գործածված արտադրատեսակներ  
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14.13.40 Գործածված հագուստ և համանման այլ գործածված 
արտադրատեսակներ 

 

14.13.40.100 Հագուստ հագած և պարագաներ հագուստի (հագուստ, գլխաշորեր, շալեր, 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ, ձեռնոցներ, օձիքներ), նախկինում 
օգտագործված 

մվ. 
քն. 

14.13.40.200 Վերմակներ և ծածկոցաշալեր, նախկինում օգտագործված մվ. 
քն. 

14.13.40.300 Սպիտակեղեն անկողնու և սեղանի, նախկինում օգտագործված մվ. 
քն. 

14.13.40.400 Արտադրատեսակներ գեղազարդ, նախկինում օգտագործված մվ. 
քն. 

14.13.40.500 Կոշիկ տարբեր տեսակի նյութերից, բացի ասբեստից, նախկինում 
օգտագործված 

մվ. 
քն. 

14.13.40.600 Գլխարկներ տարբեր տեսակի նյութերից, նախկինում օգտագործված մվ. 
քն. 

14.13.40.900 Պարագաներ և մասեր հագուստի և կոշիկի, այլ, նախկինում օգտագործված մվ. 
քն. 

14.13.9 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.13.99 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.13.99.000 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.14 Ներքնազգեստ  

14.14.1 Ներքնազգեստ տրիկոտաժե և գործած  

14.14.11 Վերնաշապիկներ տրիկոտաժե կամ գործած, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար  

 

14.14.11.100 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.14.11.110 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.11.140 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.11.160 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.14.11.170 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.14.11.190 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12 Մայկաներ, վարտիքներ, կիսավարտիքներ, գիշերաշապիկներ, 
ննջազգեստներ, խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ 
տղաների համար  

 

14.14.12.200 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ մվ. 
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տղաների համար քն. 

14.14.12.210 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.12.240 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.12.250 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.12.290 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.12.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.12.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.12.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12.400 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.14.12.410 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.14.12.413 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, խավավոր մվ. 
քն. 

14.14.12.419 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
գործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12.490 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12.500 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.14.12.510 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.14.12.513 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, խավավոր մվ. 
քն. 

14.14.12.519 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
գործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.12.590 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.13 Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ տրիկոտաժե կամ գործած, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

 

14.14.13.100 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.13.110 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.13.140 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ մվ. 
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աղջիկների համար, բրդե քն. 

14.14.13.150 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.13.180 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.13.190 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.14 Կոմբինացիաներ, ներքին կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), 
կիսավարտիքներ, վարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, 
պենյուարներ, խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ կանանց կամ աղջիկների 
համար   

 

14.14.14.200 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.14.14.210 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.14.14.240 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.14.14.250 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական 
թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.14.290 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.14.14.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.14.360 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.370 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.14.14.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.400 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.14.14.410 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.14.413 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե, խավավոր 

մվ. 
քն. 

14.14.14.419 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե, այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.440 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.14.450 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 
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14.14.14.490 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.500 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ  տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.14.510 Կոմբինացիաներ և ներքնակիսաշրջազգեստներ  տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.14.540 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.14.560 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.14.14.570 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.14.14.590 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.2 Ներքնազգեստ, բացի տրիկոտաժե և գործած ներքնազգեստից մվ. 
քն. 

14.14.21 Վերնաշապիկներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

 

14.14.21.100 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.21.110 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.21.120 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.21.140 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.21.150 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.21.180 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.21.190 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.22 Վարտիքներ, կիսավարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, 
խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման արտադրատեսակներ 
մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 
համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

 

14.14.22.200 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.22.210 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.220 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 
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14.14.22.280 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.290 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար,մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.22.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.22.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.320 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.340 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.22.380 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար,մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.22.400 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.14.22.410 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.413 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե, խավավոր 

մվ. 
քն. 

14.14.22.419 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե գործվածքից, այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.22.420 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.440 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.14.22.450 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.22.480 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.490 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.22.500 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.22.510 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.520 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.550 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 
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14.14.22.580 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.22.590 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար,մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.23 Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ մանածագործական նյութերից, 
բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

 

14.14.23.100 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.23.110 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.23.120 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.23.140 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.23.150 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.23.180 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.23.190 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.24 Կոմբինացիաներ, ներքին կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), 
կիսավարտիքներ, վարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, 
պենյուարներ, խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման 
արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե 
կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

 

14.14.24.200 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.24.210 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.220 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.250 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ,  այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.24.280 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ,  այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.290 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ ,  այլ կիսավարտիքներր և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.24.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.24.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 
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14.14.24.320 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.24.380 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար,մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.24.400 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.24.410 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.413 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե, 
խավավոր 

մվ. 
քն. 

14.14.24.419 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման,բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
գործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.24.420 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.440 Խալաթներ և պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.450 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, քիմիական 
թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.24.480 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.490 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.24.500 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.24.510 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.520 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.550 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար կանանց կամ աղջիկների 
համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.24.580 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.14.24.590 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 
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14.14.25 Կրծկալներ, սեղմիրաններ, գոտիներ, տաբատակալներ, կախակապեր, 
համանման արտադրատեսակներ և դրանց մասերը մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների համար 

 

14.14.25.300 Կրծկալներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.14.25.500 Գոտիներ, գոտի-վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.14.25.600 Սեղմիրաններ կրծկալով, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

մվ. 
քն. 

14.14.25.700 Տաբատակալներ, կախակապեր և արտադրատեսակներ համանման, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.14.3 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ և տրիկոտաժե կամ գործած այլ ներքին շապիկներ   

14.14.30 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ և տրիկոտաժե կամ գործած այլ ներքին 
շապիկներ  

 

14.14.30.300 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ 
համանման, տրիկոտաժե 

մվ. 
քն. 

14.14.30.310 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ 
համանման, տրիկոտաժե, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.14.30.340 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ 
համանման, տրիկոտաժե, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.14.30.350 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ 
համանման, տրիկոտաժե, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.14.30.390 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ 
համանման, տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.14.9 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.14.99 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.14.99.000 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

մվ. 
քն. 

14.19 Այլ հագուստ և հագուստի պարագաներ    

14.19.1 Հագուստ նորածնի համար, սպորտային և այլ հագուստ, հագուստի մասեր և 
պարագաներ, տրիկոտաժե կամ գործած 

 

14.19.11 Հագուստ և հագուստի պարագաներ նորածնի համար, տրիկոտաժե կամ 
գործած 

 

14.19.11.100 Շապիկներ անկոճակ , «կիմոնո» նորածինների համար, տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.11.200 Սողաշորեր  նորածինների  համար, տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.11.300 Վարտիքներ գործած (ռեյտուզներ) և գուլպեղեն այլ  նորածինների համար, 
տրիկոտաժե 

մվ. 
քն. 

14.19.11.400 Կոստյումներ, հավաքածուներ անչափս,  նորածինների  համար, տրիկոտաժե մվ. 
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քն. 

14.19.11.500 Տակաշորեր (եռաշերտ, թանզիֆե և այլն)  նորածինների  համար մվ. 
քն. 

14.19.11.900 Հագուստ և պարագաներ հագուստի  նորածինների համար, տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.12 Սպորտային համազգեստ, դահուկային համազգեստ, լողազգեստ և այլ 
տրիկոտաժե կամ գործած հագուստ  

 

14.19.12.100 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.12.110 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, բամբակե մվ. 
քն. 

14.19.12.140 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, բրդե մվ. 
քն. 

14.19.12.160 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.19.12.190 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ մվ. 
քն. 

14.19.12.300 Կոստյումներ դահուկային, տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.12.400 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.19.12.410 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.19.12.440 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.19.12.460 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.19.12.490 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.12.500 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 

14.19.12.510 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե մվ. 
քն. 

14.19.12.540 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե մվ. 
քն. 

14.19.12.560 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ մվ. 
քն. 

14.19.12.590 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.12.900 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ կգ 

14.19.12.910 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, բամբակե կգ 

14.19.12.940 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, բրդե կգ 

14.19.12.950 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, քիմիական թելերից կգ 

14.19.12.990 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, մանածագործվածքից այլ կգ 
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14.19.13 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, մատնաբաց ձեռնոցներ, տրիկոտաժե կամ 
գործած  

14.19.13.100 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, տրիկոտաժե կամ 
գործած, բամբակե, տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյութերով կամ 
ռետինով 

զգ 

14.19.13.110 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, տրիկոտաժե կամ 
գործած, բրդե, տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյութերով կամ 
ռետինով 

զգ 

14.19.13.120 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, սինթետիկ, տոգորված 
կամ պատված պոլիմերային նյութերով կամ ռետինով 

զգ 

14.19.13.190 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց տրիկոտաժե, այլ (բացի 
տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյոթերով կամ ռետինով) 

զգ 

14.19.19 Այլ պատրաստի պարագաներ հագուստի համար, հագուստի մասեր կամ 
հագուստի պարագաներ, տրիկոտաժե կամ գործած   

14.19.19.300 Շալեր, թիկնոցներ, վզարկուներ, վզպատներ, քողեր, գլխաշորեր և 
արտադրատեսակներ համանման 

մվ. 
քն. 

14.19.19.500 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ մվ. 
քն. 

14.19.19.900 Պարագաներ հագուստի, այլ մվ. 
քն. 

14.19.2 Հագուստ նորածնի համար, այլ հագուստ և հագուստի պարագաներ 
մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից 

 14.19.21 Հագուստ նորածնի համար և հագուստի պարագաներ մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից    

14.19.21.100 Հագուստ նորածինների համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.19.21.200 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.19.21.400 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.19.21.600 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.19.21.800 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.19.21.900 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի 
տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.22 Սպորտային կոստյումներ, դահուկային կոստյումներ, լողազգեստներ և 
այլ հագուստ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից   

14.19.22.100 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

մվ. 
քն. 
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14.19.22.110 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.120 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, վուշե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.140 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.150 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.19.22.180 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.190 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.22.200 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

մվ. 
քն. 

14.19.22.210 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.220 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
վուշե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.240 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բրդե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.250 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.19.22.280 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.19.22.290 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.22.300 Սպորտային կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.22.400 Լողազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար մվ. 
քն. 

14.19.22.500 Լողազգեստներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար մվ. 
քն. 
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14.19.23 Թաշկինակներ, շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, փողկապներ, ձեռնոցներ 
և այլ պատրաստի պարագաներ հագուստի համար. հագուստի մասեր 
կամ պարագաներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 14.19.23.100 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.23.110 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, բամբակե մվ. 
քն. 

14.19.23.180 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, մետաքսե մվ. 
քն. 

14.19.23.190 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ մվ. 
քն. 

14.19.23.300 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.310 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.340 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, բրդե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.360 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, սինթետիկ 

մվ. 
քն. 

14.19.23.370 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, արհեստական 

մվ. 
քն. 

14.19.23.380 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.390 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.23.500 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի 
տրիկոտաժե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.550 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի 
տրիկոտաժե, քիմիական թելերից 

մվ. 
քն. 

14.19.23.580 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի 
տրիկոտաժե, մետաքսե 

մվ. 
քն. 

14.19.23.590 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի 
տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.19.23.700 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, բացի տրիկոտաժե մվ. 
քն. 

14.19.23.900 Պարագաներ հագուստի և մասեր, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

14.19.23.930 Պարագաներ հագուստի, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

14.19.23.950 Մասեր հագուստի, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 
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14.19.3 Հագուստի պարագաներ կաշվից. հագուստ ֆետրից կամ ոչ գործվածքային 
նյութերից. հագուստ մանածագործական նյութերից պատվածքով 

 14.19.31 Հագուստի պարագաներ բնական և բաղադրանյութային կաշվից, բացի 
սպորտային կաշվե ձեռնոցներից 

 14.19.31.100 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

զգ 

14.19.31.130 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, պաշտպանական բոլոր մասնագիտությունների համար 

զգ 

14.19.31.150 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այլ (բացի պաշտպանականից բոլոր 
մասնագիտությունների համար) 

զգ 

14.19.31.200 Գոտիներ, փոկեր, սուսերակալներ և փամփշտակալներ կաշվե կգ 
14.19.31.900 Պարագաներ հագուստի կաշվե, այլ կգ 
14.19.32 Հագուստ ֆետրից կամ ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերից, 

պատվածքով կամ տոգորված 
 

14.19.32.100 Հագուստ տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի), գործվածքից 
ռետինապատված, տոգորված կամ պատվածքով 

կգ 

14.19.32.300 Հագուստ ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից կգ 

14.19.32.330 Հագուստ ֆետրից և թաղիքից, տոգորված կամ չտոգորված, պատվածքով 
կամ առանց պատվածքի, երկտակած կամ ոչ երկտակած 

կգ 

14.19.32.350 Հագուստ ոչ գործվածքային նյութերից տոգորված կամ չտոգորված, 
պատվածքով կամ առանց պատվածքի, երկտակած կամ ոչ երկտակած 

կգ 

14.19.32.500 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, տոգորված կամ 
պատվածքով 

կգ 

14.19.32.530 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով,բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքից,ռետինապատված գործվածքից, տոգորված կամ 
պատվածքով, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

կգ 

14.19.32.550 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով, բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, տոգորված կամ 
պատվածքով, կանանց կամ աղջիկների համար 

կգ 

14.19.32.700 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, 
տոգորված կամ պատվածքով 

կգ 

14.19.32.730 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, 
տոգորված կամ պատվածքով, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

կգ 

14.19.32.750 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից,ռետինապատված գործվածքից, 
տոգորված կամ պատվածքով, կանանց կամ աղջիկների համար 

կգ 
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14.19.4 Բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ 
 14.19.41 Գլխարկի կաղապարներ ու կոճղեր, ֆետրից գլխարկագագաթներ. 

կանանց գլխարկների համար տափակ կամ գլանաձև 
նախապատրաստվածքներ ֆետրից. գլխարկի կիսապատրաստվածքներ, 
տարբեր նյութերից հյուսած կամ պատրաստված շերտերի միացման 
եղանակով    

14.19.41.300 Կաղապարներ, գլխարկագագաթներ կամ թասակներ գլխարկի, ֆետրից, 
նրա խապատրաստվածքներ ֆետրի, տափակ կամ գլանաձև 

մվ. 
քն. 

14.19.41.500 Կիսապատրաստվածքներ գլխարկի, պատրաստված հյուսման կամ շերտերի 
միացման եղանակով, տարբեր նյութերից 

մվ. 
քն. 

14.19.42 Բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ ֆետրից կամ տարբեր նյութերից 
հյուսած կամ պատրաստված շերտերի միացման եղանակով, 
տրիկոտաժե, գործած, ժանյակե կտորից կամ այլ մանածագործական 
նյութերից (մեկ կտորից). ցանցեր մազերի համար   

14.19.42.300 Բոլորագլխարկներ, բերետներ և գլխարկներ այլ, ֆետրից, պատրաստված 
գլխարկի կիսապատրաստվածքներից, նախապատրաստվածքներից տափակ 
կամ գլանաձև 

մվ. 
քն. 

14.19.42.500 Բոլորագլխարկներ, բերետներ և գլխարկներ այլ, հյուսված կամ 
պատրաստված տարբեր նյութերից շերտերի ամրակման եղանակով 

մվ. 
քն. 

14.19.42.700 Բոլորագլխարկներ, փափախներ, բերետներ, գլխարկներ այլ և 
հավաքածուներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, ցանցեր 
մազերի համար 

մվ. 
քն. 

14.19.43 Այլ գլխարկներ, բացի ռետինե և պլաստմասսե գլխարկներից, 
պաշտպանական գլխարկներից և անկիզաքարի գլխարկներից. 
ժապավեններ, միջադիրներ, աստառներ, պատյաններ, գլխարկների 
հիմնակմախքներ, գլխարկի համար հովարներ և փոկեր    

14.19.43.300 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ մվ. 
քն. 

14.19.43.330 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ, բնական մորթուց մվ. 
քն. 

14.19.43.350 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ, այլ նյութերից, բացի բնական մորթուց և 
կաշվից 

մվ. 
քն. 

14.19.43.500 Միջադիրներ, աստառներ, պատյաններ, հիմնակմախքներ գլխարկների, 
հովարներ և փոկեր գլխարկի 

մվ. 
քն. 

14.19.9 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.19.99 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.19.99.000 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.2 Մորթե արտադրատեսակներ 
 14.20 Մորթե արտադրատեսակներ   
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14.20.1 Մորթե հագուստ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ 
մորթուց, բացի գլխարկներից   

14.20.10 Հագուստի առարկաներ մորթուց,  հագուստի պարագաներ և այլ 
արտադրատեսակներ մորթուց, բացի գլխարկներից   

14.20.10.100 Վերարկու, կիսավերարկու, մուշտակներ մորթուց բնական մվ. 
քն. 

14.20.10.200 Կիսամուշտակներ, բեկեշներ, քուրքեր մորթուց բնական մվ. 
քն. 

14.20.10.300 Կոստյումներ և հավաքածուներ մորթուց բնական մվ. 
քն. 

14.20.10.400 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ, բաճկոնակներ մորթուց բնական մվ. 
քն. 

14.20.10.900 Հագուստ այլ, հագուստի պարագաներ մորթուց բնական մվ. 
քն. 

14.20.9 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.20.99 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.20.99.000 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 14.3 Հագուստի առարկաներ, տրիկոտաժե և գործած   
14.31 Գուլպեղեն տրիկոտաժե և գործած   
14.31.1 Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, 

տրիկոտաժե կամ գործած 
 14.31.10 Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ և այլ 

գուլպեղեն, տրիկոտաժե կամ գործած 
 14.31.10.300 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի մվ. 
քն. 

14.31.10.330 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի 
թելերից սինթետիկ, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 

մվ. 
քն. 

14.31.10.350 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի 
թելերից սինթետիկ, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից ոչ պակաս 

մվ. 
քն. 

14.31.10.370 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
մանածագործվածքից այլ 

մվ. 
քն. 

14.31.10.380 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բրդե մվ. 
քն. 

14.31.10.390 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
մանածագործվածքից այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

14.31.10.500 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և գոլֆեր, տրիկոտաժե մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 

զգ 

14.31.10.510 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 
տղամարդկանց համար 

զգ 
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14.31.10.520 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս կանանց 
համար 

զգ 

14.31.10.530 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և գոլֆեր, տրիկոտաժե մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 
երեխաների (1-13 տարեկան) համար 

զգ 

14.31.10.900 Գուլպեղեն և կոշիկ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

զգ 

14.31.9 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

14.31.99 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  

14.31.99.000 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

14.39 Հագուստի այլ առարկաներ, տրիկոտաժե և գործած  

14.39.1 Ջեմպերներ, պուլովերներ, Ժակետներ, բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ 
համանման արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ գործած 

  

14.39.10  Ջեմպերներ, պուլովերներ, ժակետներ, բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ 
համանման արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ գործած 

 

14.39.10.300 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ 
արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, կիսաբրդե կամ զուտ բրդե 

մվ. 
քն. 

14.39.10.310 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ 
արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, կիսաբրդե կամ զուտ բրդե, տղամարդկանց կամ տղաների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.320 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ 
արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, կիսաբրդե կամ զուտ բրդե, կանանց կամ աղջիկների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.330 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ 
արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, կիսաբրդե (50%-ից ոչ պակաս բրդի պարունակությամբ), 600գ-
ից ոչ պակաս մեկ արտադրատեսակի քաշով 

մվ. 
քն. 

14.39.10.500 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե կամ թելքից 
քիմիական 

մվ. 
քն. 

14.39.10.530 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե 

մվ. 
քն. 

14.39.10.550 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական 

մվ. 
քն. 

14.39.10.600 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե 

մվ. 
քն. 
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14.39.10.610 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե, տղամարդկանց կամ 
տղաների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.620 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե, կանանց կամ աղջիկների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.700 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական 

մվ. 
քն. 

14.39.10.710 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական, տղամարդկանց 
կամ տղաների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.720 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական, կանանց կամ 
աղջիկների 

մվ. 
քն. 

14.39.10.900 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ 
արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի 
գործվածքի, մանածագործվածքից այլ (բացի բրդե, բամբակե և թելքից 
քիմիական) 

մվ. 
քն. 

14.39.9 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

14.39.99 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

14.39.99.000 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 15 Կաշի և կաշվե արտադրատեսակներ 
 15.1 Կաշի դաբաղած և վերջնամշակած. ճամպրուկներ և պայուսակներ. թամբա-

լծասարքային արտադրատեսակներ. մորթի վերջնամշակած և ներկած 
 15.11 Կաշվի դաբաղած և վերջնամշակած, մորթի վերջնամշակած և ներկած 
 15.11.1 Մորթիկներ վերջնամշակած և ներկած 
 15.11.10 Մորթիկներ վերջնամշակած և ներկած 
 15.11.10.100 Մորթի գառան, ոչխարների և այծերի բոլոր ցեղատեսակների մվ. 
քն. 

15.11.10.110 Մորթի գառան, ոչխարների ցեղի կարակուլասմուշկե խմբի մվ. 
քն. 

15.11.10.120 Մորթի գառան ոչխարների ցեղի (բացի կարակուլասմուշկե խմբի) մվ. 
քն. 

15.11.10.150 Մորթի ուլի մվ. 
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քն. 

15.11.10.200 Մորթի ճագարի, նապաստակի, կատվի տնային, շան մվ. 
քն. 

15.11.10.210 Մորթի ճագարի և նապաստակի մվ. 
քն. 

15.11.10.220 Մորթի կատվի տնային մվ. 
քն. 

15.11.10.230 Մորթի շան մվ. 
քն. 

15.11.10.300 Մորթի եղջերուի հյուսիսային, ձիու, այծի, իշայծյամի, այծյամի, ուղտի, 
վարազի 

մվ. 
քն. 

15.11.10.310 Մորթի եղջերուի հյուսիսային մվ. 
քն. 

15.11.10.320 Մորթի ձիու մվ. 
քն. 

15.11.10.330 Մորթի այծի մվ. 
քն. 

15.11.10.400 Մորթի իշայծյամի մվ. 
քն. 

15.11.10.410 Մորթի այծյամի մվ. 
քն. 

15.11.10.420 Մորթի ուղտի մվ. 
քն. 

15.11.10.430 Մորթի վարազի մվ. 
քն. 

15.11.10.500 Մորթի կենդանիների կզաքիսի ընտանիքի մվ. 
քն. 

15.11.10.510 Մորթի ազնվաքիսի մվ. 
քն. 

15.11.10.520 Մորթի ջրասամույրի կամ ճահճակուղբի մվ. 
քն. 

15.11.10.530 Մորթի սամույրի մվ. 
քն. 

15.11.10.590 Մորթի կենդանիների, այլ, կզաքիսի ընտանիքի մվ. 
քն. 

15.11.10.600 Մորթի կենդանիների ծովային մվ. 
քն. 

15.11.10.610 Մորթի փոկի մվ. 
քն. 

15.11.10.690 Մորթի կենդանիների ծովային այլ մվ. 
քն. 

15.11.10.700 Մորթի կրծողների և միջատակերների մվ. 
քն. 

15.11.10.710 Մորթի սկյուռի մվ. 
քն. 

15.11.10.720 Մորթի արջամուկի մվ. 
քն. 
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15.11.10.730 Մորթի կուղբի մվ. 
քն. 

15.11.10.740 Մորթի մշկամուկի մվ. 
քն. 

15.11.10.790 Մորթի կրծողների և միջատակերների այլ մվ. 
քն. 

15.11.10.800 Մորթի շան, ջրարջի, կատվի, արջի ընտանիքների կենդանիների մվ. 
քն. 

15.11.10.810 Մորթի աղվեսի մվ. 
քն. 

15.11.10.820 Մորթի բևեռաղվեսի մվ. 
քն. 

15.11.10.830 Մորթի շան ջրարջատեսակի մվ. 
քն. 

15.11.10.840 Մորթի ջրարջի, կատվի վայրի, լուսանի մվ. 
քն. 

15.11.10.850 Մորթի հովազի, վագրի մվ. 
քն. 

15.11.10.860 Մորթի արջի մվ. 
քն. 

15.11.10.890 Մորթի կենդանիների այլ, շան, ջրարջի, կատվի, արջի ընտանիքների մվ. 
քն. 

15.11.10.900 Մորթի դաբաղած կամ մշակած, այլ մվ. 
քն. 

15.11.2 Թավշակաշի. կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի 
մետաղապատ   

15.11.21 Թավշակաշի   
15.11.21.000 Թավշակաշի մ2 
15.11.22 Կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի մետաղապատ 

 15.11.22.000 Կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի մետաղապատ մ2 
15.11.3 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կամ ձիազգի կենդանիների 

մորթիներից, առանց մազածածկույթի   
15.11.31 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ամբողջական մորթուց, առանց 

մազածածկույթի   
15.11.31.000 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ամբողջական մորթուց, առանց 

մազածածկույթի 
կգ 

15.11.32 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ոչ ամբողջական մորթուց, առանց 
մազածածկույթի 

 15.11.32.000 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ոչ ամբողջական մորթուց, առանց 
մազածածկույթի 

կգ 

15.11.33 Կաշի ձիազգի կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
 15.11.33.000 Կաշի ձիազգի կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի կգ 

15.11.4 Կաշի ոչխարի, այծի և խոզի մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
 15.11.41 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի   
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15.11.41.300 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի,չենթարկված 
այլ մշակման  բացի դաբաղումից 

կգ 

15.11.41.500 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի, 
մագաղաթամշակած կամ մշակած դաբաղումից հետո մ2 

15.11.42 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի   
15.11.42.300 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի, չենթարկված այլ 

մշակման բացի դաբաղումից 
կգ 

15.11.42.500 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի, ենթարկված այլ 
մշակման մագաղաթամշակած կամ մշակած դաբաղումից հետո մ2 

15.11.43 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի   
15.11.43.300 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի, չենթարկված այլ մշակման 

բացի դաբաղումից 
կգ 

15.11.43.500 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի, ենթարկված այլ մշակման 
մագաղաթամշակած կամ մշակած դաբաղումից հետո մ2 

15.11.5 Կաշի այլ կենդանիների մորթիներից. բաղադրանյութային կաշի բնական 
կաշվի հիմքով   

15.11.51 Կաշի այլ կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի   
15.11.51.300 Կաշի մորթիներից ոչխարի կամ գառան, առանց բրդե ծածկույթի, 

չենթարկված այլ մշակման բացի դաբաղումից 
կգ 

15.11.51.500 Կաշի մորթիներից ոչխարի կամ գառան, մագաղաթամշակած կամ մշակած 
դաբաղումից հետո մ2 

15.11.52 Բաղադրանյութային կաշի բնական կաշվի կամ կաշվե թելքի հիմքով 
  

15.11.52.000 Բաղադրանյութային կաշի բնական կաշվի կամ կաշվե թելքի հիմքով մ2 
15.11.9 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

15.11.99 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

15.11.99.000 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 15.12 Ճամպրուկներ, պայուսակներ և համանման արտադրատեսակներ, թամբա-
լծասարքային արտադրատեսակներ 

 15.12.1 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակներ. ճամպրուկներ, պայուսակներ և 
համանման արտադրատեսակներ. այլ արտադրատեսակներ կաշվից   

15.12.11 Տարբեր կենդանիների համար թամբա-լծասարքային 
արտադրատեսակներ, տարբեր նյութերից 

 15.12.11.000 Տարբեր կենդանիների համար թամբա-լծասարքային արտադրատեսակներ, 
տարբեր նյութերից 
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15.12.12 Ճամպրուկներ, պայուսակներ և համանման արտադրատեսակներ 
բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից, պոլիմերային թիթեղներից, 
մանածագործական նյութերից,  ռետինացված մանրաթելից կամ 
ստվարաթղթից (ֆիբրից). ճամփոդական հավաքածուներ անձնական 
հիգիենայի, կարի կամ հագուստի մաքրման համար  

15.12.12.100 Ճամպրուկներ, ուղեպայուսակներ, պայուսակներ ճամփորդական կանանց 
կամ աղջիկների կոսմետիկայի և արդուզարդի պարագաների համար, 
գործնական թղթաճամպրուկներ (քեյսեր), թղթապայուսակներ, պայուսակներ 
դպրոցական և արտադրատեսակներ համանման 

մվ. 
քն. 

15.12.12.200 Պայուսակներ կանանց կամ աղջիկների, տարբեր նյութերից մվ. 
քն. 

15.12.12.300 Արտադրատեսակներ կաշվեգալանտերեային մանր, սովորաբար պահվող 
գրպանում կամ ձեռքի պայուսակում, տարբեր նյութերից 

մվ. 
քն. 

15.12.12.500 Պայուսակներ ճամփորդական և սպորտային, ուսապարկեր, պատյաններ 
երաժշտական գործիքների համար և արտադրատեսակներ համանման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարբեր նյութերից 

մվ. 
քն. 

15.12.12.700 Հավաքածուներ ճամփորդական անձնական հիգիենայի, կարի, հագուստի և 
կոշիկի մաքրման համար 

մվ. 
քն. 

15.12.13 Գոտիներ (բացի մետաղական գոտիներից), ձեռքի ժամացույցների 
համար փոկեր, ապարանջաններ և դրանց մասերը   

15.12.13.000 Գոտիներ (բացի մետաղական գոտիներից), ձեռքի ժամացույցների համար 
փոկեր, ապարանջաններ և դրանց մասերը 

մվ. 
քն. 

15.12.19 Բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից այլ արտադրատեսակներ, 
ներառյալ մեքենաներում, մեխանիկական սարքերում կամ այլ 
տեխնիկական նպատակների համար օգտագործվող 
արտադրատեսակները,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

15.12.19.300 Արտադրատեսակներ կաշվից բնական կամ բաղադրանյութային, 
օգտագործվող մեքենաներում և սարքերում մեխանիկական կամ այլ 
տեխնիկական նպատկների համար 

կգ 

15.12.19.600 Արտադրատեսակներ կաշվից բնական կամ բաղադրանյութային, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 15.12.9 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների, 
պայուսակների և համանման կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

15.12.99 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների և 
պայուսակների և համանման կաշվե արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

15.12.99.000 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների և 
պայուսակների և համանման կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
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15.2 Կոշիկ   
15.20 Կոշիկ 

 15.20.1 Կոշիկ, բացի սպորտային, պաշտպանական և օրտապեդիկ կոշիկից   
15.20.11 Կոշիկ անջրանցիկ, ներբանով և կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային 

նյութերից, բացի պաշտպանական մետաղական կոշկաքթով կոշիկից 
  

15.20.11.200 Կոշիկ անջրանցիկ, կոշկերեսով ռետինից զգ 

15.20.11.300 Կոշիկ անջրանցիկ, կոշկերեսով պոլիմերային նյութերից զգ 

15.20.12 Կոշիկ ներբանով և կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից, 
բացի անջրանցիկ կամ սպորտային կոշիկից   

15.20.12.100 Սանդալներ կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից զգ 

15.20.12.300 Կոշիկ փողոցի (բացի սանդալներից) և տնային կոշկերեսով ռետինից կամ 
պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.12.310 Կոշիկ փողոցի կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից(բացի 
սանդալներից, տնային, սպորտային և պաշտպանական կոշիկներից) 

զգ 

15.20.12.370 Ոտնամաններ տնային և կոշիկ տնային այլ, կոշկերեսով ռետինից կամ 
պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.13 Կոշիկ կաշվե կոշկերեսով, բացի սպորտային կոշիկից, պաշտպանական 
մետաղական կոշկաքթով կոշիկից կամ հատուկ կոշիկներիից   

15.20.13.500 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե զգ 

15.20.13.510 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, տղամարդկանց համար զգ 

15.20.13.520 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, կանանց կամ աղջիկների համար զգ 

15.20.13.530 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, մանկական զգ 

15.20.13.600 Սանդալներ, բոկամաշիկներ կոշկերեսով կաշվե զգ 

15.20.13.610 Սանդալներ կոշկերեսով կաշվե, տղամարդկանց համար զգ 

15.20.13.620 Սանդալներ, բոկամաշիկներ կոշկերեսով կաշվե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

զգ 

15.20.13.630 Սանդալներ կոշկերեսով կաշվե, մանկական զգ 

15.20.13.700 Ոտնամաններ տնային և կոշիկ տնային այլ, կոշկերեսով կաշվե զգ 

15.20.13.800 Կոշիկ կոշկերեսով կաշվե, ներբանով փայտից, խցանակեղևից կամ 
նյութերից այլ (բացի կաշվի, ռետինի և պոլիմերային նյութերի ներբանից) 

զգ 

15.20.14 Կոշիկ, մանածագործական նյութերից կոշկերեսով, բացի սպորտային 
կոշիկից   

15.20.14.400 Կոշիկ կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, բացի սպորտայինից զգ 

15.20.14.440 Ոտնամաններ տնային կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, ներբանով 
ռետինից, պոլիմերային նյութերից կամ կաշվից 

զգ 

15.20.14.450 Կոշիկ (բացի սպորտայինից կամ տնայինից ) կոշկերեսով մանածագործական 
նյութերից, ներբանով ռետինից, պոլիմերային նյութերից կամ կաշվից 

զգ 

15.20.14.480 Կոշիկ (բացի սպորտայինից) կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, 
ներբանով փայտից կամ խցանակեղևից 

զգ 

15.20.14.490 Կոշիկ (բացի սպորտայինից) կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, 
ներբանով նյութերից այլ 

զգ 
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15.20.2 Կոշիկ սպորտային 
 15.20.21 Կոշիկ թենիսի, բասկետբոլի, մարմնամարզության, սպորտային 

պարապմունքների համար և համանման այլ կոշիկ   
15.20.21.000 Կոշիկ թենիսի, բասկետբոլի, մարմնամարզության, սպորտային 

պարապմունքների համար և համանման այլ կոշիկ 
զգ 

15.20.29 Այլ սպորտային կոշիկ, բացի դահուկային և չմշքավազքի համար կոշիկից 
  

15.20.29.100 Կոշիկ սպորտային այլ, բացի չմշկավազքի կոշիկներից, կոշկերեսով ռետինից 
կամ պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.29.500 Կոշիկ սպորտային այլ, բացի չմշկավազքի կոշիկներից, կոշկերեսով կաշվից զգ 

15.20.3 Կոշիկ պաշտպանական և այլ կոշիկ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 15.20.31 Կոշիկ  պաշտպանական մետաղական կոշկաքթով  
 15.20.31.200 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով ռետինից զգ 

15.20.31.250 Կոշիկ անջրանցիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, 
կոշկերեսով ռետինից 

զգ 

15.20.31.270 Կոշիկ այլ, կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով 
ռետինից 

զգ 

15.20.31.300 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով 
պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.31.350 Կոշիկ անջրանցիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, 
կոշկերեսով պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.31.370 Կոշիկ այլ, կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով 
պոլիմերային նյութերից 

զգ 

15.20.31.500 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով կաշվից զգ 

15.20.32 Կոշիկ փայտե, հատուկ կոշիկ և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ 
կոշիկ  

 15.20.32.500 Կոշիկ փայտե և այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում զգ 

15.20.32.550 Սանդալներ ներբանով կաշվից և կոշկերեսով կաշվե փոկերից, անցնող 
ոտնաթմբով և ընդգրկող ոտնաթաթի բութ մատը 

զգ 

15.20.32.570 Կոշիկ փայտե ներբանով առանց ներքին միջատակի կոշկերեսով կաշվից զգ 

15.20.32.590 Կոշիկ այլ, ներբանով և կոշկերեսով նյութերից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (փայտից, խցանակեղևից, պարանի-կորդի նյութերից և 
այլն) 

զգ 

15.20.32.900 Կոշիկ հատուկ և այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում զգ 

15.20.32.910 Կոշիկ ազգային զգ 

15.20.32.920 Կոշիկ արտադրական զգ 

15.20.32.930 Կոշիկ տնային, մորթուց զգ 

15.20.32.990 Կոշիկ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում զգ 

15.20.4 Կոշիկի կաշվե մասեր. միջատակեր,  ներբաններ և համանման 
արտադրատեսակներ. զանգապանների և համանման պարագաներ և դրանց 
մասերը 

 

15.20.40 Կոշիկի կաշվե մասեր. միջատակեր,  ներբաններ և համանման  
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արտադրատեսակներ. զանգապանների և համանման պարագաներ և 
դրանց մասերը 

15.20.40.650 Կոշկերես և դրա մասերը ( բացի կարծր մասերից) կաշվից մվ. 
քն. 

15.20.40.690 Կոշկերես և դրա մասերը ( բացի կարծր մասերից) տարբեր նյութերից, բացի 
կաշվից 

մվ. 
քն. 

15.20.40.700 Ներբաններ և կրունկներ ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից մվ. 
քն. 

15.20.40.900 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) տարբեր նյութերից մվ. 
քն. 

15.20.40.910 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) փայտից մվ. 
քն. 

15.20.40.990 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) տարբեր նյութերից, բացի փայտից մվ. 
քն. 

15.20.9 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

15.20.99 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

15.20.99.000 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 16 Փայտանյութ, արտադրատեսակներ փայտից և խցանակեղևից, բացի 
կահույքից, արտադրատեսակներ ծղոտից և հյուսկեն նյութերից 

 16.1 Բնափայտ սղոցած և ռանդած 
 16.10 Բնափայտ սղոցած և ռանդած 
 16.10.1 Անտառանյութ երկայնքով սղոցած կամ կոտորած, կեղևած կամ մասնատված 

շերտերի, 6 մմ-ից ավել հաստությամբ. երկաթգծի կամ տրամվայի 
փայտակոճեր, չտոգորված 

 16.10.10 Անտառանյութ երկայնքով սղոցած կամ կոտորած, կեղևած կամ 
մասնատված շերտերի, 6 մմ-ից ավել հաստությամբ. երկաթգծի կամ 
տրամվայի փայտակոճեր, չտոգորված 

 16.10.10.100 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի, չտոգորած մ3 

16.10.10.300 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ 

մ3 

16.10.10.320 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, բութակավոր միացքով 
կամ հղկված 

մ3 

16.10.10.340 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած, բացի 
բութակավոր միացքով կամ հղկված, բացի բութակավոր միացքով կամ 
հղկված 

մ3 

16.10.10.350 Անտառանյութեր այլ, եղևնուց կամ բրգաձև սոճուց մ3 

16.10.10.370 Անտառանյութեր այլ, սոճուց մ3 
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16.10.10.390 Անտառանյութեր փշատերև (փափուկ) տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, 
կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ներառյալ 
փոքր տախտակները 125 սմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ, 12,5 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, սղոցանյութեր (բացի բութակավոր միացքով, ռանդած կամ 
հղկված, եղևնուց կամ բրգաձև սոճուց) 

մ3 

16.10.10.500 Անտառանյութեր ( բացի փշատերևի և արևադարձային տեսակների), սղոցած 
կամ կոտորած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի 
հաստությամբ(բացի փայտասալահատակի համար կաղնու եզրազարդերի, 
շերտերի, չորսվակների) 

մ3 

16.10.10.700 Անտառանյութեր արևադարձային տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, 
կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած 
կամ հղկված. փայտե ծածկերի կամ փայտասալահատակի համար 
եզրազարդեր, շերտեր, չորսվակներ, ռանդած, չհավաքված, կաղնու (բացի 
պրոֆիլածներից) 

մ3 

16.10.10.710 Անտառանյութեր արևադարձային տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, 
կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած 
կամ հղկված 

մ3 

16.10.10.770 Փայտասալիկների համար եզրազարդեր, շերտեր, չորսվակներ, ռանդած, 
չհավաքված, կաղնու (բացի պրոֆիլածներից) մ2 

16.10.2 Բնափայտ տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով. փայտաբուրդ. 
փայտի ալյուր, փայտատաշեղ   

16.10.21 Բնափայտ տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով. փայտաբուրդ. 
փայտի ալյուր, փայտատաշեղ 

 16.10.21.100 Բնափայտ փշատերևի տեսակների, տրամատված եզրով կամ 
սղոցամակերևույթով 

կգ 

16.10.21.500 Բնափայտ սաղարթավոր տեսակների, տրամատված եզրով կամ 
սղոցամակերևույթով 

կգ 

16.10.21.530 Բնափայտ փշատերևի տեսակների, տրամատված եզրով կամ 
սղոցամակերևույթով, (բացի փայտասալահատակի համար եզրազարդերի, 
շերտերի, չորսվակների) 

կգ 

16.10.21.550 Փայտասալիկների կամ փայտե ծածկերի համար եզրազարդերի, շերտերի, 
չորսվակների սաղարթավոր տեսակների բնափայտից, չհավաքած մ2 

16.10.22 Փայտաբուրդ. փայտի ալյուր   
16.10.22.000 Փայտաբուրդ. փայտի ալյուր կգ 

16.10.23 Փայտատաշեղ   
16.10.23.300 Տաշեղ բնափայտի փշատերևի տեսակների (վառելիքային) կգ 

16.10.23.500 Տաշեղ բնափայտի սաղարթավոր տեսակների (վառելիքային) կգ 

16.10.3 Անտառանյութ կոպիտ մշակված. փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի, 
տոգորված կամ մշակված այլ ձևով   

16.10.31 Անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներկված, խածատված, մշակված 
կրեոզոտով կամ ուրիշ պահածոյացնող նյութերով   

16.10.31.000 Անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներկված, խածատված, մշակված 
կրեոզոտով կամ ուրիշ պահածոյացնող նյութերով 

մ3 
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16.10.32 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի (լայնական), տոգորված   
16.10.32.000 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի (լայնական), տոգորված մ3 

16.10.39 Այլ անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներառյալ մասնատված գերանները 
և ցցերը 

 16.10.39.000 Այլ անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներառյալ մասնատված գերանները և 
ցցերը 

մ3 

16.10.9 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման 
ծառայություններ. սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 16.10.91 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման 
ծառայություններ  

16.10.91.000 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման 
ծառայություններ 

 16.10.99 Սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 16.10.99.000 Սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 16.2 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից 
արտադրատեսակներ   

16.21 Նրբատախտակ և պանելներ    
16.21.1 Նրբատախտակ սոսնձած, բազմաշերտ պանելներ և համանման շերտավոր 

արտադրատեսակներ բնափայտից. փայտատաշեղային սալեր և համանման 
այլ սալեր բնափայտից կամ այլ փայտանյութերից 

 16.21.11 Նրբատախտակ սոսնձած,  բազմաշերտ պանելներ և համանման 
շերտավոր արտադրատեսակներ հնդկեղեգից  (բամբուկից)   

16.21.11.300 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, 
յուրանքանչյուր շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ 
արտաքին շերտը բնափայտից արևադարձային տեսակների 

մ3 

16.21.11.500 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, 
յուրանքանչյուր շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ 
արտաքին շերտը բնափայտից սաղարտավոր տեսակների 

մ3 

16.21.11.900 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, 
յուրանքանչյուր շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ 
արտաքին շերտը բնափայտից փշատերև տեսակների 

մ3 

16.21.12 Այլ սոսնձած նրբատախտակ, բազմաշերտ պանելներ և համանման 
շերտավոր արտադրատեսակներ բնափայտից    

16.21.12.100 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների 

մ3 

16.21.12.110 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների և 
առնվազն մեկ շերտը փայտատաշեղային սալ 

մ3 
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16.21.12.140 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների, 
արտադրատեսակներ փայտանյութի, բլոկավոր, շերտավոր և ձողավոր 

մ3 

16.21.12.190 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների, այլ 

մ3 

16.21.12.200 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարտավորներից) 

մ3 

16.21.12.210 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից) և առնվազն մեկ շերտը փայտատաշեղային սալ 

մ3 

16.21.12.240 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից), արտադրատեսակներ փայտանյութի, բլոկավոր, 
շերտավոր և ձողավոր 

մ3 

16.21.12.290 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից), ուրիշ խմբավորումներում չներառված 

մ3 

16.21.13 Սալեր փայտատաշեղային և համանման այլ սալեր բնափայտից կամ այլ 
փայտանյութերից   

16.21.13.300 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից մ3 

16.21.13.330 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, չմշակած կամ 
հղկած 

մ3 

16.21.13.350 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, երեսպատած 
գեղազարդ շերտավոր նյութերով բարձր ճնշման տակ 

մ3 

16.21.13.370 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, երեսպատած 
թղթով, տոգորած մելամինե ձյութով 

մ3 

16.21.13.390 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, այլ մ3 

16.21.13.500 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, փայտի փոխարկված 
նյութերից, այլ 

մ3 

16.21.14 Սալեր փայտաթելքային, բնափայտից կամ այլ փայտանյութերից  
 16.21.14.100 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ մ2 

16.21.14.130 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ, առանց 
մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի մ2 

16.21.14.150 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ, այլ մ2 
16.21.14.300 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող 

խտությամբ մ2 
16.21.14.330 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող 

խտությամբ, առանց մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի մ2 
16.21.14.350 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող 

խտությամբ, այլ մ2 
16.21.14.500 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող 

խտությամբ մ2 
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16.21.14.530 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող 
խտությամբ, առանց մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի մ2 

16.21.14.550 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող 
խտությամբ, այլ մ2 

16.21.14.700 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ մ2 
16.21.14.730 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, առանց 

մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի մ2 
16.21.14.750 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, այլ մ2 
16.21.2 Նրբատախտակ երեսպատման համար. միաշերտ նրբատախտակ. մամլած 

փայտանյութ   
16.21.21 Նրբատախտակ երեսպատման համար. միաշերտ նրբատախտակ և այլ 

բնափայտ երկայնքով սղոցած, ծլեպած կամ մասնատված շերտերի, 6 մմ-
ից ոչ ավել հաստությամբ 

 16.21.21.100 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր և բնափայտ այլ, 
երկայնքով սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, փոքր տախտակներ մատիտների համար 

մ3 

16.21.21.130 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր և բնափայտ այլ, 
երկայնքով սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, բութակավոր միացքով, ռանդած և հղկած, փոքր 
տախտակներ մատիտների համար 

մ3 

16.21.21.180 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր, բնափայտ այլ, 
երկայնքով սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, փշատերևի և արևադարձային տեսակների 

մ3 

16.21.22 Փայտանյութ մամլած` բլոկների, սալերի, չորսուների կամ տրամատների 
տեսքով   

16.21.22.000 Փայտանյութ մամլած` բլոկների, սալերի, չորսուների կամ տրամատների 
տեսքով 

մ3 

16.21.9 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման 
համար նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

16.21.91 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ 
 16.21.91.000 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ  

16.21.99 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման 
համար նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 16.21.99.000 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման 
համար նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 16.22 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր 
 16.22.1 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր   
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16.22.10 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր   
16.22.10.100 Փայտասալիկ վահանային մ2 
16.22.10.150 Փայտասալիկ վահանային խճանկարային, հատակների համար մ2 
16.22.10.190 Փայտասալիկ վահանային այլ մ2 
16.22.9 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 16.22.99 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
16.22.99.000 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
16.23 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ և ատաղձագործական 

արտադրատեսակներ  
 16.23.1 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ (բացի հավաքովի 

շինություններից) և ատաղձագործական արտադրատեսակներ  
 16.23.11 Փայտե լուսամուտներ, դռներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր  

 16.23.11.100 Լուսամուտներ և դրանց շրջանակներ, դռներ ապակեպատ և դրանց 
շրջանակներ 

մվ. 
քն. 

16.23.11.500 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե մվ. 
քն. 

16.23.11.530 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե ռանդած մվ. 
քն. 

16.23.11.550 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե մշակած մվ. 
քն. 

16.23.11.590 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե այլ մվ. 
քն. 

16.23.12 Փայտե կաղապարամածեր բետոնի շինարարական աշխատանքների 
համար, փայտե կրող կառուցատարրեր տանիքների համար 

 16.23.12.300 Կաղապարամած բետոնային շինարարական աշխատանքների համար կգ 

16.23.12.500 Կավար և ծլեպ տանիքային փայտե կգ 

16.23.19 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ և ատաղձագործական 
արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 16.23.19.100 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 
ատաղձագործական, սալեր ատաղձագործական 

կգ 

16.23.19.300 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 
ատաղձագործական, պատերի համար 

կգ 

16.23.19.500 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 
ատաղձագործական, սանդուղքների համար 

կգ 

16.23.19.700 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 
ատաղձագործական, սաունայի համար 

կգ 

16.23.19.900 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 
ատաղձագործական այլ 

կգ 

16.23.2 Փայտե հավաքովի շինություններ 
 16.23.20 Փայտե հավաքովի շինություններ  



157 
 

16.23.20.000 Փայտե հավաքովի շինություններ 
 16.23.9 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 

արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

16.23.99 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

16.23.99.000 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

16.24 Փայտե տարա   
16.24.1 Փայտե տարա   
16.24.11 Փայտե հարթ տակդիրներ, տակդիրներ կողեզրերով և փայտե բեռնման 

վահաններ  

16.24.11.300 Տակդիրներ հարթ, տակդիրներ կողավոր, արտադրատեսակներ համանման մվ. 
քն. 

16.24.11.330 Տակդիրներ հարթ մվ. 
քն. 

16.24.11.350 Տակդիրներ կողեզրերով և վահաններ բեռնման փայտե (բացի հարթ 
տակդիրներից)  

մվ. 
քն. 

16.24.12 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր և այլ տակառագործական 
արտադրատեսակներ 

 

16.24.12.000 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր և այլ տակառագործական 
արտադրատեսակներ  

կգ 

16.24.13 Այլ փայտե տարա և դրա մասերը 
 16.24.13.100 Տարա փայտե այլ և դրա մասերը կգ 

16.24.13.130 Արկղեր, տուփեր, տարա վանդակավոր, թմբուկներ և տարա փայտե 
համանման 

կգ 

16.24.13.150 Թմբուկներ կաբելային փայտե կգ 

16.24.13.500 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր, տակառագործական 
արտադրատեսակներ այլ 

կգ 

16.24.9 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

16.24.99 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

16.24.99.000 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 16.29 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսման համար այլ նյութերից 
արտադրատեսակներ 

 16.29.1 Փայտե այլ արտադրատեսակներ    
16.29.11 Գործիքներ, գործիքների մասեր, խոզանակների և ցախավելների 

բռնակներ և մասեր, ծխամորճի մասեր, կոշիկի կաղապարներ փայտից   
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16.29.11.000 Գործիքներ, գործիքների մասեր, խոզանակների և ցախավելների բռնակներ 
և մասեր, ծխամորճի մասեր, կոշիկի կաղապարներ փայտից 

կգ 

16.29.12 Փայտե պարագաներ սեղանի և խոհանոցի    
16.29.12.000 Փայտե պարագաներ սեղանի և խոհանոցի  կգ 

16.29.13 Փայտե պատյաններ ոսկերչական, դանակային իրերի համար, 
զարդատուփեր և համանման արտադրատեսակներ փայտից. 
արձանիկներ և համանման գեղազարդ արտադրատեսակներ փայտից 

  
16.29.13.000 Փայտե պատյաններ ոսկերչական, դանակային իրերի համար, 

զարդատուփեր և համանման արտադրատեսակներ փայտից. արձանիկներ և 
համանման գեղազարդ արտադրատեսակներ փայտից 

մվ. 
քն. 

16.29.14 Փայտե շրջանակներ նկարների, լուսանկարների, հայելիների և 
համանման արտադրատեսակների համար. այլ արտադրատեսակներ 
փայտից 

 

16.29.14.100 Շրջանակներ փայտե, նկարների, լուսանկարների, հայելիների և համանման 
առարկաների համար 

մ 

16.29.14.500 Արտադրատեսակներ փայտե, այլ մ 

16.29.14.550 Կոշիկի մասեր (բացի կոշկերեսից) փայտից մվ. 
քն. 

16.29.14.590 Արտադրատեսակներ փայտե այլ, բացի դագաղներից մվ. 
քն. 

16.29.2 Խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակներ. 
զամբյուղներ և համանման հյուսկեն արտադրատեսակներ   

16.29.21 Խցանակեղև բնական, արտաքին շերտը հեռացրած կամ կոպտորեն 
եզրահատած, կամ չորսվակների, թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի 
տեսքով. խցանակեղև մանրացրած, հատիկավոր կամ փշրանքի տեսքով. 
խցանակեղևի թափոններ   

16.29.21.300 Խցանակեղևի մնացուկներ, խցանակեղև մանրացված, հատիկավորված կամ 
աղացած 

կգ 

16.29.21.500 Խցանակեղև բնական, արտաքին շերտը հեռացրած կամ կոպտորեն 
եզրահատած 

կգ 

16.29.22 Արտադրատեսակներ բնական խցանակեղևից 
 16.29.22.500 Խցաններ և խցափակիչներ խցանակեղևից բնական կգ 

16.29.22.900 Արտադրատեսակներ խցանակեղևից բնական, այլ կգ 

16.29.23 Չորսվակներ, կիսաններ, թերթեր, շերտեր, սալեր ցանկացած ձևի, 
ամբողջական գլաններ շեղջաքարացված խցանակեղևից   

16.29.23.300 Խցաններ խցանակեղևից շեղջաքարացված, փրփրուն բարձրորակ գինիների 
համար, ներառյալ խցանները խցանակեղևից բնական, տափօղակներով 

կգ 

16.29.23.500 Խցաններ խցանակեղևից շեղջաքարացված, ոչ փրփրուն գինիների համար կգ 

16.29.23.700 Թերթեր, շերտեր, կղմինդր ցանկացած ձևի, գլաններ ամբողջական 
խցանակեղևից շեղջաքարացված 

կգ 

16.29.23.750 Գլաններ ամբողջական, խցանակեղևից շեղջաքարացված կգ 

16.29.23.770 Թերթեր, շերտեր, կղմինդր ցանկացած ձևի, խցանակեղևից 
շեղջաքարացված 

կգ 
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16.29.24 Շեղջաքարացված խցանակեղև. արտադրատեսակներ շեղջաքարացված 
խցանակեղև, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

16.29.24.300 Միացություններ խցանակեղևից շեղջաքարացված կգ 

16.29.24.500 Արտադրատեսակներ գեղազարդային, խցանակեղևից շեղջաքարացված կգ 

16.29.24.700 Արտադրատեսակներ մեկուսիչ, խցանակեղևից շեղջաքարացված կգ 

16.29.24.900 Արտադրատեսակներ խցանակեղևից շեղջաքարացված, այլ կգ 

16.29.25 Ծղոտից և հյուսման համար այլ նյութերից արտադրատեսակներ. 
զամբյուղներ և համանման հյուսկեն արտադրատեսակներ   

16.29.25.100 Հյուսեր (հյուսվածեղեն), արտադրատեսակներ համանման, հյուսման համար 
պիտանի նյութերից 

կգ 

16.29.25.300 Գորգիկներ, խսիրներ, փեղկավարագույրներ բուսական նյութերից կգ 

16.29.25.500 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար նյութերից կգ 

16.29.25.550 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար բուսական նյութերից կգ 

16.29.25.590 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար նյութերից(բացի բուսականից) կգ 

16.29.25.700 Զամբյուղներ և հյուսկեն արտադրատեսակներ համանման հյուսման համար 
բուսական նյութերից 

կգ 

16.29.25.900 Արտադրատեսակներ հյուսկեն այլ, հյուսման համար նյութերից 
(բացառությամբ բուսական նյութերի և լյուֆի արտադրատեսակների) 

կգ 

16.29.9 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության (բացի կահույքի արտադրության) ծառայություններ. 
փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 16.29.91 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության ծառայություններ   

16.29.91.000 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության ծառայություններ 

 16.29.99 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 16.29.99.000 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

17 Թուղթ և թղթե արտադրատեսակներ   
17.1 Թաղանթանյութ, թուղթ և ստվարաթուղթ   
17.11 Թաղանթանյութ   
17.11.1 Թաղանթանյութ փայտանյութի և թաղանթանյութ այլ թելքավոր նյութերից 

 17.11.11 Փայտանյութի թաղանթանյութ լուծվող տեսակի    
17.11.11.000 Փայտանյութի թաղանթանյութ լուծվող տեսակի 90% չ 

/ ն  կգ  
17.11.12 Փայտանյութի թաղանթանյութ նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի 

լուծվող տեսակներից) 
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17.11.12.100 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից) փշատերևազգիների, 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.12.130 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից) փշատերևազգիների, չսպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.12.150 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)փշատերևազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.12.500 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.12.530 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների, չսպիտակեցրած 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.12.550 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների, սպիտակեցրած կամ 
կիսասպիտակեցրած 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13 Փայտանյութի թաղանթանյութ սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 

 17.11.13.100 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13.130 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների, չսպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13.150 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13.500 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13.530 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների, չսպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.13.550 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14 Փայտանյութի զանգված, կիսաթաղանթանյութ. զանգված թելքավոր 
թաղանթանյութային նյութերից, բացի փայտանյութից 

 17.11.14.100 Զանգված փայտանյութի մեխանիկական, ներառյալ ջերմամեխանիկականը 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.150 Փայտազանգված ջերմամեխանիկական 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.190 Փայտազանգված մեխանիկական այլ (բացի ջերմամեխանիկականից) 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.300 Կիսաթաղանթանյութ փայտի 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.330 Կիսաթաղանթանյութ փայտազանգվածից ջերմամեխանիկական 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.350 Կիսաթաղանթանյութ փայտազանգվածից մեխանիկական այլ (բացի 
ջերմամեխանիկականից) 

90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.390 Կիսաթաղանթանյութ փայտի, այլ 90% չ 
/ ն  կգ  

17.11.14.500 Զանգված ուրիշ թելքավոր բուսական նյութերից (բացի փայտանյութից) 90% չ 
/ ն  կգ  
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17.11.9 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.11.99 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.11.99.000 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

17.12 Թուղթ և ստվարաթուղթ  
 17.12.1 Լրագրաթուղթ, թուղթ ձեռքի կաղապարման և այլ չկավճած թուղթ կամ 

ստվարաթուղթ գծանկարչական նպատակների համար   
17.12.11 Լրագրաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

 17.12.11.000 Լրագրաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.12 Թուղթ և ստվարաթուղթ ձեռքի կաղապարման 
 17.12.12.000 Թուղթ և ստվարաթուղթ ձեռքի կաղապարման կգ 

17.12.13 Թուղթ և ստվարաթուղթ, օգտագործվող որպես հիմք լուսազգայուն, 
ջերմազգայուն, էլեկտրազգայուն թղթի համար. թուղթ-հիմք 
պատճենաթղթի համար. թուղթ-հիմք պատի պաստառների համար   

17.12.13.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, օգտագործվող որպես հիմք լուսազգայուն, 
ջերմազգայուն, էլեկտրազգայուն թղթի համար 

կգ 

17.12.13.300 Թուղթ-հիմք չկավճած, պատճենաթղթի համար գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով 

կգ 

17.12.13.500 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար կգ 

17.12.13.550 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական 
եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.13.590 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար, գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով, այլ 

կգ 

17.12.14 Այլ թուղթ և ստվարաթուղթ գծագրական նպատակների համար     
17.12.14.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 

ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս զանգվածով 

կգ 

17.12.14.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ 
ավել զանգվածով 

կգ 

17.12.14.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ և 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ 
ավել զանգվածով, գլանափաթեթներով 

կգ 

17.12.14.390 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ 
ավել զանգվածով, թերթերով 

կգ 
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17.12.14.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ և 1մ2 150 գ-ից ավել զանգվածով 

կգ 

17.12.14.700 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.14.750 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 50%-ից ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի արունակությամբ և 1մ2 72 գ-ից ոչ ավել զանգվածով 

կգ 

17.12.14.790 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ավել և 50%  ոչ ավել մեխանիկական 
եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.2 Թուղթ զուգարանի կամ հիգիենիկ անձեռոցիկների, սրբիչների, սփռոցների 
պատրաստման համար, թաղանթանյութային բամբակ և պաստառներ 
թաղանթանյութային թելքից   

17.12.20 
 

Թուղթ զուգարանի կամ հիգիենիկ անձեռոցիկների, սրբիչների, 
սփռոցների պատրաստման համար, թաղանթանյութային բամբակ և 
պաստառներ թաղանթանյութային թելքից 

 17.12.20.300 Բամբակ թաղանթանյութի կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման, 
գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել լայնությամբ կամ ուղղանկյուն 
(քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել բացված վիճակում 

կգ 

17.12.20.500 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, 
թղթաժապավեն թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից 
ավել լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով, մի կողմը 36սմ-
ից ավել բացված վիճակում 

կգ 

17.12.20.550 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, 
պաստառ թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից 
ավել բացված վիճակում, յուրաքանչյուր շերտի 1մ2   25 գրամից ոչ ավել 
զանգվածով 

կգ 

17.12.20.570 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, 
պաստառ թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից 
ավել բացված վիճակում, յուրաքանչյուր շերտի 1մ2 25 գրամից ավել 
զանգվածով 

կգ 

17.12.20.900 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակության այլ կգ 

17.12.3 Ստվարաթուղթ տարայի համար 
 17.12.31 Ամրաթուղթ չսպիտակեցրած և չկավճած   

17.12.31.100 Ամրաթուղթ պարկային կգ 

17.12.31.150 Ամրաթուղթ պարկային չսպիտակեցրած կգ 

17.12.31.190 Ամրաթուղթ պարկային, բացի չսպիտակեցրածից կգ 

17.12.31.300 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, այլ կգ 

17.12.31.330 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով կգ 
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17.12.31.350 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 150 գր-ից ավել և 225 գ-ից 
պակաս զանգվածով 

կգ 

17.12.31.370 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 225 գ կամ ավել զանգվածով կգ 

17.12.31.500 Ամրաթուղթ պարկային խորշոմավորած կամ ծալքավոր, դրոշմատպած կամ 
չդրոշմատպած, սորատած կամ չսորատած, գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով 

կգ 

17.12.32 Ստվարաթուղթ ծալքավոր տարայի համար, սպիտակ. կավճած 
ամրաթուղթ   

17.12.32.000 Ստվարաթուղթ ծալքավոր տարայի համար, սպիտակ. կավճած ամրաթուղթ  
17.12.33 Թուղթ ծալքավորման համար կիսաթաղանթանյութից   
17.12.33.000 Թուղթ ծալքավորման համար կիսաթաղանթանյութից  

 17.12.34 Թուղթ վերականգնված և այլ թուղթ ծալքավորման համար 
 17.12.34.000 Թուղթ վերականգնված և այլ թուղթ ծալքավորման համար   

17.12.35 Տեստ-լայներ (վերականգնված ստվարաթուղթ ծալքավոր ստվարաթղթի 
ստորին շերտի համար)    

17.12.35.200 Տեստ-լայներ (ստվարաթուղթ վերականգնված ծալքավոր ստվարաթղթի 
ստորին շերտի համար) չկավճած 1մ2-ի զանգվածը 150 գ-ից ոչ ավել 

կգ 

17.12.35.400 Տեստ-լայներ (ստվարաթուղթ վերականգնված ծալքավոր ստվարաթղթի 
ստորին շերտի համար) չկավճած 1մ2-ի զանգվածը 150 գ-ից ավել 

կգ 

17.12.4 Թուղթ չկավճած 
 17.12.41 Թուղթ չկավճած. պարկային ամրաթուղթ, խորշոմավորված կամ 

ծալքավոր  
 17.12.41.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած քամիչ, գլանափաթեթներով կամ 

թերթերով 
կգ 

17.12.41.200 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

17.12.41.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած,  այլ, 1մ2 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով կգ 

17.12.42 Փաթաթելու սուլֆիտային թուղթ և այլ չկավճած թուղթ (բացի գրելու, 
տպագրության կամ այլ գծագրական նպատակների համար 
օգտագործվող թղթից)   

17.12.42.100 Թուղթ փաթաթելու սուլֆիտային գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.42.200 Թուղթ փաթաթելու չկավճած քամիչ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.42.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1մ2 
150 գ-ից ավելի, բայց 225 գ-ից պակաս զանգվածով 

կգ 

17.12.42.400 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1մ2 
225 գ-ից ոչ պակաս զանգվածով 

կգ 

17.12.43 Թուղթ և ստվարաթուղթ քամիչ. թաղիքե ստվարաթուղթ 

 17.12.43.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ քամիչ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.43.600 Թուղթ և ստվարաթուղթ թաղիքե, գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.44 Թուղթ պապիրուսային, չկտրատած ըստ ձևաչափի կամ գրքույկների, 
փողափաթեթի տեսքով 

 

17.12.44.000 Թուղթ պապիրուսային, չկտրատած ըստ ձևաչափի կամ գրքույկների, 
փողափաթեթի տեսքով 

կգ 
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17.12.5 Ստվարաթուղթ չկավճած (բացի գրելու, տպագրության կամ այլ գծագրական 
նպատակների համար օգտագործվող ստվարաթղթից) 

 

17.12.51 Ստվարաթուղթ չկավճած, գորշ դարձ երեսով  

17.12.51.000 Ստվարաթուղթ չկավճած, գորշ դարձ երեսով կգ 

17.12.59 Այլ ստվարաթուղթ չկավճած   

17.12.59.000 Այլ ստվարաթուղթ չկավճած  կգ 

17.12.6 Մագաղաթ բուսական, թուղթ ճարպանթափանց, մոմաթուղթ, պերգամին և 
այլ թուղթ, սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ  

 17.12.60 Մագաղաթ բուսական, թուղթ ճարպաթափանց, մոմաթուղթ, պերգամին և 
այլ թուղթ, սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ   

17.12.60.100 Մագաղաթ բուսական գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.60.300 Թուղթ ճարպանթափանց գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.60.500 Մոմաթուղթ կգ 

17.12.60.700 Մագաղաթ և թուղթ սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ այլ, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.7 Թուղթ և ստվարաթուղթ մշակած 
 17.12.71 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ, չկավճած կամ չտոգորված 
 17.12.71.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ չկավճած և չտոգորված, շերտերը 

միացված բիտումով, գուդրոնով կամ ասֆալտով 
կգ 

17.12.71.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ չկավճած և չտոգորված այլ, ներառյալ 
ծղոտից պատրաստվածները 

կգ 

17.12.72 Թուղթ և ստվարաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր, դրոշմատպած կամ 
սորատած  

 17.12.72.300 Ամրաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր կամ դրոշմատպած (բացի 
պարկայինից) 

կգ 

17.12.72.500 Ամրաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր կամ դրոշմատպած, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

17.12.73 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական 
նյութերով` գրելու, տպագրական, գծանկարչական և այլ նպատակների 
համար    

17.12.73.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած գրելու, տպելու, գծանկարչական կամ այլ 
նպատակների համար, ճենակավի կամ այլ ոչ օրգանական նյութերի 
պատվածքով, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական 
եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.73.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, լուսա-, ջերմա-, էլեկտրազգայուն թղթի և 
ստվարաթղթի համար որպես հիմք օգտագործվող, թելքերի ընդհանուր 
զանգվածի 10%-ից ոչ ավելի մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի 
պարունակությամբ և 1մ2 150 գ-ից ոչ ավելի զանգվածով 

կգ 

17.12.73.370 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած գրելու, տպելու, գծանկարչական 
նպատակների համար մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի 
պարունակությամբ 

կգ 
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17.12.73.600 Թուղթ կավճած բարակ, գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի մեխանիկական 
եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.73.700 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական 
նպատակների համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի 
մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.73.750 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական 
նպատակների համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի 
մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ, 
գլանափաթեթներով 

կգ 

17.12.73.790 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական 
նպատակների համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի 
մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ, թերթերով 

կգ 

17.12.74 Ամրաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ամրաթղթից)   

17.12.74.000 Ամրաթուղթ կավճած (բացի գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար օգտագործվող), սպիտակեցրած ամբողջ զանգվածով 
հավասարաչափ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 95%-ից ավելի քիմիական 
եղանակով ստացված փայտաթելքերի պարունակությամբ 

կգ 

17.12.75 Ամրաստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական 
նյութերով (բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների 
համար օգտագործվող ամրաստվարաթղթից)   

17.12.75.000 Ամրաստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ամրաստվարաթղթից) 

կգ 

17.12.76 Պատճենաթուղթ, ինքնապատճենման թուղթ և այլ պատճենաթուղթ կամ 
փոխադրաթուղթ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով   

17.12.76.300 Թուղթ պատճենման ածխածնային և համանման, գլանափաթեթներով 36սմ-
ից ավել լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 
36սմ-ից ավել բացված վիճակում 

կգ 

17.12.76.900 Թուղթ պատճենման և փոխադրաթուղթ, գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից 
ավել բացված վիճակում 

կգ 

17.12.77 Թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութի բամբակ և թղթանյութի թելքից 
պաստառ, կավճած պատվածքով կամ տոգորված, տպանկարով կամ 
ներկած, գլանափաթեթներով կամ թերթերով   

17.12.77.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ գուդրոնապատած, բիտումապատած կամ 
ասֆալտապատած գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.77.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ կպչուն, գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.12.77.330 Թուղթ և ստվարաթուղթ ինքնասոսնձվող, գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով 

կգ 
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17.12.77.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ սոսնձապատված կամ կպչուն (բացի 
ինքնասոսնձվող թղթից), գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.77.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած 
պոլիմերային նյութերով (բացի սոսինձներից) գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով 

կգ 

17.12.77.550 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած 
պոլիմերային նյութերով (բացի սոսինձներից) սպիտակեցրած, 1մ2 150 գ-ից 
ավել զանգվածով, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.77.590 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած 
պոլիմերային նյութերով (բացի սոսինձներից) գլանափաթեթներով կամ 
թերթերով (բացի սպիտակեցրածներից, 1մ2 150 գ-ից ավել զանգվածով) 

կգ 

17.12.77.600 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով կամ տոգորված մոմով,պարաֆինով, 
բնաճարպով, յուղով կամ գլիցերինով, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

կգ 

17.12.77.700 Պատվածքներ հատակի, թղթե կամ ստվարաթղթե հիմնաշերտով կգ 

17.12.77.800 Թուղթ, ստվարաթուղթ, բամբակ թաղանթանյութից, թղթաժապավեն 
թաղանթանյութի թելքից այլ, չկտրատած տպագրական ձևեր 

կգ 

17.12.77.810 Թուղթ, ստվարաթուղթ, բամբակ թաղանթանյութից, թղթաժապավեն 
թաղանթանյութի թելքերից այլ (բացի չկտրատած տպագրական ձևերից) 

կգ 

17.12.78 Ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ստվարաթղթից), գորշ թարս երեսով 

 17.12.78.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ կգ 

17.12.78.530 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ, բոլոր շերտերը 
սպիտակեցրած 

կգ 

17.12.78.550 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ, արտաքին մեկ շերտը 
սպիտակեցրած 

կգ 

17.12.78.590 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ  այլ կգ 

17.12.79 Այլ ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական 
նյութերով (բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների 
համար օգտագործվող ստվարաթղթից)    

17.12.79.000 Այլ ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ստվարաթղթից) միակողմանի կամ երկկողմանի  

կգ 

17.12.9 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.12.99 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.12.99.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.2 Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակներ  
 17.21 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, տարա թղթից և ստվարաթղթից  
 17.21.1 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, տարա թղթից և ստվարաթղթից 
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17.21.11 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
 17.21.11.000 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, գլանափաթեթներով կամ թերթերով կգ 

17.21.12 Թղթե պարկեր և պայուսակներ 
 17.21.12.300 Պարկեր և փաթեթներ թղթե, ստվարաթղթե, բամբակից թաղանթանյութի 

կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, հիմքի լայնությամբ 40 
սմ-ից ոչ պակաս 

կգ 

17.21.12.500 Պարկեր և փաթեթներ թղթե, ստվարաթղթե, բամբակից թաղանթանյութի 
կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, ներառյալ կոնաձև (բացի 
պարկերից հիմքի լայնությամբ 40 սմ-ից ոչ պակաս) 

կգ 

17.21.13 Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից  
 17.21.13.000 Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից  
 17.21.14 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, չծալքավորված թղթից կամ 

ստվարաթղթից    
17.21.14.100 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ 

ծալքավոր, հեղուկների համար 
կգ 

17.21.14.300 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ 
ծալքավոր (բացի հեղուկների համար տարայի և կոշտ ստվարաթղթից 
տարայի) 

կգ 

17.21.14.500 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, կոշտ ստվարաթղթից կգ 

17.21.14.700 Գովազդային վահանակներ ստվարաթղթից կամ կոշտ ստվարաթղթից կգ 

17.21.14.900 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ 
ծալքավոր, այլ 

կգ 

17.21.15 Արկղեր քարտարանների, նամակների համար, փաստաթղթերի պահման 
համար արկղեր և համանման արտադրատեսակներ, հիմնարկներում, 
խանութներում համանման նպատակներով օգտագործման համար   

17.21.15.300 Տարա փաթեթավորման, այդ թվում ծրարներ ձայնապնակների կգ 

17.21.15.330 Տուփեր պահածոների, բեռնարկղեր գլանաձև, ներդրակներ թղթե կգ 

17.21.15.350 Արտադրատեսակներ փաթեթավորման, ծրարներ ձայնապնակների, տարա 
թղթե փափուկ 

կգ 

17.21.15.390 Արտադրատեսակներ փաթեթավորման թղթե, այլ կգ 

17.21.15.500 Արկղեր քարտարանների, նամակների համար, թղթապանակներ, արկղեր 
փաստաթղթերի պահման համար թղթե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

17.21.9 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից 
տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.21.99 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից 
տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.21.99.000 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից 
տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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17.22 Թղթե արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային 
նշանակության    

17.22.1 Թղթե արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային 
նշանակության    

17.22.11 Թուղթ զուգարանի, թաշկինակներ, հիգիենիկ և կոսմետիկական 
անձեռոցիկներ կամ սրբիչներ, մաքրող անձեռոցիկներ կամ սրբիչներ 
թղթազանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ 
թաղանթանյութի թելքերից պաստառից   

17.22.11.100 Թուղթ զուգարանի կգ 

17.22.11.300 Թաշկինակներ, անձեռոցիկներ և սրբիչներ կոսմետիկական, 
թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.11.330 Անձեռոցիկներ կոսմետիկական, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.11.350 Սրբիչներ ձեռքի թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.11.500 Սփռոցներ, անձեռոցիկներ սեղանի, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.11.600 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.22.11.900 Այլ արտադրատեսակներ թղթից կամ ստվարաթղթից կգ 

17.22.12 Թղթազանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ 
թաղանթանյութի թելքի պաստառից սանիտարական սրբիչներ և 
վիրախծուծներ, մանուկների համար տակաշորեր և համանման 
սանիտարահիգիենիկ առարկաներ և հագուստի պարագաներ  

 17.22.12.100 Սրբիչներ և տամպոններ հիգիենիկ, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.12.300 Թաշկինակներ, խանձարուրներ մանկական և արտադրատեսակներ 
սանիտարա-հիգիենիկ համանման, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.12.330 Թաշկինակներ, խանձարուրներ մանկական, թղթազանգվածից, թղթից, 
բամբակից թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի 
թելքերից 

կգ 

17.22.12.350 Արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ համանման, մեծերի համար, 
թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.12.500 Առարկաներ և պիտույքներ հագուստի, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.12.600 Արտադրատեսակներ տնտեսական կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ կամ 
բժշկական նշանակության, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

կգ 

17.22.12.700 Բամբակ և արտադրատեսակներ դրանից, բժշկական օգտագործման կգ 
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17.22.12.790 Բամբակ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ օգտագործման, աղվամազ և 
փոշի մանածագործվածքային, հանգույցներ մանածագործվածքային 

կգ 

17.22.13 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից   

17.22.13.000 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից  

17.22.9 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.22.99 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.22.99.000 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.23 Թղթե պիտույքներ, գրասենյակային  
 17.23.1 Թղթե պիտույքներ, գրասենյակային   

17.23.11 Պատճենաթուղթ, ինքնապատճենման թուղթ և այլ պատճենաթուղթ կամ 
փոխադրաթուղթ. տրաֆարետներ պատճենահան ապարատների համար 
և օֆսեթային ձևեր թղթից. կպչուն կամ ռետինացված թուղթ   

17.23.11.100 Թուղթ պատճենահան, թուղթ ինքնապատճենահան, պատճենան այլ և 
փոխադրաթուղթ, 36 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, տրաֆարետներ 
պատճենահան ապարատների համար, ձևեր օֆսեթային թղթե 

կգ 

17.23.11.130 Թուղթ պատճենահան կամ թուղթ համանման, պատճեններ ստանալու 
համար, 36 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

կգ 

17.23.11.150 Թուղթ ինքնապատճենահան 36 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ կգ 

17.23.11.170 Տրաֆարետներ պատճենահան ապարատների համար կգ 

17.23.11.190 Թուղթ պատճենահան կամ փոխադրաթուղթ, 36 սմ-ից ոչ ավել  լայնությամբ, 
ուրիշ խմբավորումներում չներառված, թիթեղներ օֆսեթային, թղթե 

կգ 

17.23.11.300 Թուղթ ինքնասոսնձվող, գլանափաթեթներով կամ ժապավեններով կգ 

17.23.11.500 Թուղթ ռետինացված կամ կպչուն (բացի ինքնասոսնձվողից), 
գլանափաթեթներով կամ ժապավեններով 

կգ 

17.23.12 Ծրարներ, բացիկ-նամակներ և փոստային, հասարակ փոստային 
բացիկներ թղթից կամ ստվարաթղթից. գործավարությունում 
օգտագործվող արկղիկներ, փաթեթներ, տարբեր տեսակի թղթերով 
փոստային հավաքակազմեր, գրենական պիտույքներով թղթե տուփեր   

17.23.12.300 Ծրարներ (ներառյալ ծրարներ-փաթեթները) թղթից կամ ստվարաթղթից կգ 

17.23.12.500 Գաղտնանամակներ, բացիկներ փոստային առանց նկարների, քարտեր 
նամակագրության համար թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.12.700 Տուփեր, պայուսակներ, թղթագործեր, ծոցատետրեր թղթից կամ 
ստվարաթղթից, գրասենյակային թղթե պիտույքներով 

կգ 
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17.23.13 Գրանցման մատյաններ, հաշվապահական հաշվառման գրքեր, 
թղթապանակներ, բլանկներ և համանման այլ գրասենյակային 
պիտույքներ թղթից կամ ստվարաթղթից  

 17.23.13.100 Գրանցման մատյաններ, հաշվապահական հաշվառման գրքեր, 
թղթապանակներ, բլանկներ և համանման այլ գրասենյակային պիտույքներ 
թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.130 Գրանցամատյաններ, գրքեր հաշվապահական, բլանկների, օրդերների և 
անդորրագրերի, նոթատետրեր նամակների, հիշարժան գրությունների 
համար, օրագրեր և արտադրատեսակներ համանման թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.150 Գրանցամատյաններ, գրքեր հաշվապահական, գրքեր բլանկների, 
օրդերների և անդորրագրերի, թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.170 Հուշատետրեր, նոթատետրեր նամակների և հիշարժան գրությունների 
համար, թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.190 Օրագրեր կգ 

17.23.13.300 Արտադրատեսակներ թղթից կամ ստվարաթղթից համանման 
հուշատետրերի, նոթատետրերի, բլանկների,օրդերների և անդորրագրերի 
գրքույկների, այլ 

կգ 

17.23.13.500 Տետրեր կգ 

17.23.13.700 Կազմեր հանովի, բացի գրքերի համար շապիկներից, թղթապանակներ և 
արագակարեր թղթից կամ ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.750 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և 
լրակազմեր պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.13.790 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և 
հավաքակազմեր պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ 
ստվարաթղթից, ձևեր տպագիր չկտրած 

կգ 

17.23.13.800 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և 
լրակազմեր պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ 
ստվարաթղթից, այլ 

կգ 

17.23.13.900 Ալբոմներ նմուշների կամ հավաքածուների համար թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

կգ 

17.23.14 Գրքույկներ ծծողական թղթերի, շապիկներ հանովի և պիտույքներ 
գրասենյակային, թղթից կամ ստվարաթղթից, այլ   

17.23.14.000 Գրքույկներ ծծողական թղթերի, շապիկներ հանովի և պիտույքներ 
գրասենյակային, թղթից կամ ստվարաթղթից, այլ կգ 

17.23.9 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.23.99 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.23.99.000 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.24 Պաստառներ (պատի)  
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17.24.1 Պաստառներ (պատի) 
 17.24.11 Պաստառներ և համանման նյութեր պատերի պաստառապատման 

համար. թափանցիկ թուղթ պատուհանների համար   
17.24.11.100 Պաստառաթուղթ դրոշմատպած կգ 

17.24.11.300 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման, 
թղթից պոլիմերային շերտով պատված 

կգ 

17.24.11.500 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման, 
թղթից գեղազարդ շերտով պատված 

կգ 

17.24.11.900 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման և 
թուղթ լուսամուտների համար թափանցիկ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

17.24.12 Մանածագործական նյութեր պատերի պաստառապատման համար 
  

17.24.12.000 Մանածագործական նյութեր պատերի պաստառապատման համար կգ 

17.24.9 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.24.99 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 17.24.99.000 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

17.29 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակներ 
 17.29.1 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակներ   

17.29.11 Պիտակներ և ապրանքանիշեր թղթից և ստվարաթղթից   
17.29.11.300 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով 

կամ պատկերներով 
կգ 

17.29.11.350 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով 
կամ պատկերներով ինքնասոսնձվող 

կգ 

17.29.11.390 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով 
կամ պատկերներով ոչ ինքնասոսնձվող 

կգ 

17.29.11.500 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի 
պիտակներից տպած տեքստով կամ պատկերներով) 

կգ 

17.29.11.550 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի 
պիտակներից տպած տեքստով կամ պատկերներով) ինքնասոսնձվող 

կգ 

17.29.11.590 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի 
պիտակներից տպած տեքստով կամ պատկերներով, ոչ ինքնասոսնձվող 

կգ 

17.29.12 Քամիչ բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգվածից    
17.29.12.000 Քամիչ բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգվածից կգ 

17.29.19 Ծխախոտաթուղթ. թմբկագլաններ, մասրաներ, հենքակոճեր և 
համանման արտադրատեսակներ ստվարաթղթից. քամիչ թուղթ և 
ստվարաթուղթ. այլ արտադրատեսակներ թղթից և ստվարաթղթից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում    

17.29.19.100 Ծխախոտաթուղթ գրքույկների, փողակների տեսքով կամ 
գլանափաթեթներով, 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

կգ 
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17.29.19.130 Ծխախոտաթուղթ գրքույկների, փողակների տեսքով կգ 

17.29.19.150 Ծխախոտաթուղթ գլանափաթեթներով, 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ կգ 

17.29.19.200 Հենակոճեր, կոճեր, պարկուճներ և արտադրատեսակներ համանման, թղթից 
կամ ստվարաթղթից, մանածագործական թելերի փաթաթման համար 

կգ 

17.29.19.300 Հենակոճեր, կոճեր, պարկուճներ և արտադրատեսակներ համանման, թղթից 
կամ ստվարաթղթից (բացի մանածագործական թելերի փաթաթման համար 
օգտագործվող) 

կգ 

17.29.19.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ զտիչ, թուղթ սյունակավորած, գրանցող սարքերի 
համար, արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, կաղապարած կամ մամլած 

կգ 

17.29.19.510 Թուղթ և ստվարաթուղթ զտիչ, կտրած ըստ ձևաչափի կգ 

17.29.19.530 Քարտեր չսորատած, սորատիչների համար կգ 

17.29.19.550 Թուղթ սյունակավորած, գրանցող սարքերի համար, գլանափաթեթների, 
թերթերի կամ սկավառակների տեսքով 

կգ 

17.29.19.570 Արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, թափծու (կաղապարած) կամ 
մամլած 

կգ 

17.29.19.700 Արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, թղթից, ստվարաթղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի և թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, այլ 

կգ 

17.29.19.710 Թուղթ կոնդենսատորի, թուղթ և ստվարաթուղթ տեխնիկական 
նպատակների համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում 
կտրատած ձևով և չափով, միջադիրներ, տափօղակներ, խտարարներ այլ, 
թղթազանգվածից, թղթից, ստվարաթղթից, թաղանթանյութի բամբակից և 
գործվածքից 

կգ 

17.29.19.730 Հովհարներ, առաջակալներ ծալովի, դրանց շրջանակներ և շրջանակների 
մասեր թղթազանգվածից, թղթից, ստվարաթղթից, թաղանթանյութի 
բամբակից և գործվածքից 

կգ 

17.29.9 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

17.29.99 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 17.29.99.000 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

18 Պոլիգրաֆիական ծառայություններ, գրառված կրիչների բազմացման 
ծառայություններ   

18.1 Պոլիգրաֆիական ծառայություններ և  ծառայություններ կապված 
տպագրության հետ 

 18.11 Թերթերի տպագրության ծառայություններ   
18.11.1 Թերթերի տպագրության ծառայություններ 

 18.11.10 Թերթերի տպագրության ծառայություններ  

18.11.10.000 Թերթերի տպագրության ծառայություններ  
18.12 Տպագրական այլ ծառայություններ 
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18.12.1 Տպագրական այլ ծառայություններ 
 18.12.11 Փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության 

իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի, միկրոպրոցեսորային քարտերի, 
չեկերի և այլ արժեթղթերի տպագրության ծառայություններ  

 18.12.11.000 Փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության իրավունքը 
հաստատող փաստաթղթերի, միկրոպրոցեսորային քարտերի, չեկերի և այլ 
արժեթղթերի տպագրության ծառայություններ 

 18.12.12 Գովազդային նյութերի` կատալոգների,  ծանույցների, գովազդային և 
առևտրային այլ տպագիր նյութերի տպագրության ծառայություններ 

 18.12.12.300 Կատալոգներ առևտրական 

 18.12.12.500 Նյութեր տպագիր գովազդային (բացի առևտրական կատալոգներից)  

18.12.13 Ամսագրերի և շաբաթական մինչև չորս անգամ թողարկվող պարբերական 
հրատարակությունների տպագրության ծառայություններ 

 18.12.13.000 Ամսագրերի և շաբաթական մինչև չորս անգամ թողարկվող պարբերական 
հրատարակությունների տպագրության ծառայություններ   

18.12.14 Գրքերի, բրոշյուրների, երաժշտական  պարտիտուրաների, քարտեզների, 
ատլասների, օրագրերի, օրացույցների, գծագրերի, 
վերարտադրանկարների, բացիկների և համանման նյութերի 
տպագրության ծառայություններ   

18.12.14.100 Ծառայություններ գրքերի տպագրման   
18.12.14.110 Դասագրքեր  

18.12.14.120 Գրքեր երեխաների համար   

18.12.14.130 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 
գրականություն գեղարվեստական 

 

18.12.14.140 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 
գրականություն հումանիտար 

  

18.12.14.150 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 
գրականություն գիտատեխնիկական 

 

18.12.14.151 Գրքեր, բրոշյուրներ, թռուցիկներ և հրատարակություններ համանման, 
ալբոմներ և գրքեր երեխաների համար, այլ 

  

18.12.14.152 Գրքեր-նկարներ, գրքեր նկարելու կամ ներկելու համար  

18.12.14.200 Տեղեկատուներ ազգային և տարածաշրջանային, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

  

18.12.14.210 Տեղեկատուներ ազգային, տարածաշրջանային, տեղային,հեռախոսային, 
տելեքսային, տելեֆաքսային 

  

18.12.14.300 Տեղեկատուներ միջազգային, մասնագիտական, արտահանման   

18.12.14.400 Օրացույցներ տպագրված բոլոր տեսակի, ներառյալ պոկովիները, տպագիր   

18.12.14.500 Բացիկներ փոստային կամ նկարազարդված, տպագիր  

18.12.14.510 Բացիկներ շնորհավորական և այլ, տպագիր   

18.12.14.520 Բացիկներ նկարազարդված, բացիկներ շնորհավորական և այլ, 
էլեկտրոնային տեսքով 
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18.12.14.600 Քարտեզագրքեր և այլ գրքեր քարտեզներով աշխարհագրական կամ 
սխեմաներով, տպագիր 

  

18.12.14.610 Քարտեզագրքեր և այլ գրքեր քարտեզներով աշխարհագրական կամ 
սխեմաներով, էլեկտրոնային տեսքով 

 

18.12.15 Պիտակների և ապրանքանիշերի տպագրության ծառայություններ   
18.12.15.000 Պիտակների և ապրանքանիշերի տպագրության ծառայություններ   
18.12.16 Պլաստմասսե, ապակու, մետաղի, փայտի վրա տպագրության 

ծառայություններ  

18.12.16.000 Պլաստմասսե, ապակու, մետաղի, փայտի վրա տպագրության 
ծառայություններ   

18.12.19 Տպագրական այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 18.12.19.100 Հրատարակություններ տեղեկատվական տվյալներ պարունակող  

18.12.19.200 Նոտաների տպագրական  ծառայություններ, ներառյալ Բրայլյան շրիֆտով 
 18.12.19.300 Նկարներ փոխադրական (պատճենատիպ) տպագրական  ծառայություններ, 

ներառյալ ապակեպատվածքները, տպագիր 
 18.12.19.400 Վերարտադրություններ, փորագրություններ և լուսանկարներ, տպագիր   

18.12.19.900 Տպագրական այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 18.13 Նախատպագրական և տպագրական ծառայություններ   

18.13.1 Նախատպագրական ծառայություններ 
 18.13.10 Նախատպագրական ծառայություններ  

18.13.10.000 Նախատպագրական ծառայություններ 
 18.13.2 Թիթեղների, գլանների և տպագրության համար օգտագործվող այլ 

տպաձևերի պատրաստման ծառայություններ   
18.13.20 Թիթեղների, գլանների և տպագրության համար օգտագործվող այլ 

տպաձևերի պատրաստման ծառայություններ 
 18.13.20.100 Ձևեր տպագրական առանց տպագիր պատկերման   

18.13.20.300 Ձևեր տպագրական բարձր տպագրության համար տպագիր պատկերմամբ   
18.13.20.500 Ձևեր տպագրական օֆսեթային տպագիր պատկերմամբ 

 18.13.20.700 Գլաններ կամ թիթեղներ խորը տպագրության տպագիր պատկերմամբ   
18.13.3 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ   
18.13.30 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ  

18.13.30.000 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ 
 18.14 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ 
 18.14.1 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ   

18.14.10 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ  

18.14.10.100 Գրքերի, բրոշյուրների, ամսագրերի, կատալոգների և այլնի կազմարարական 
և մշակման ծառայություններ` դարսում, կարում, բրոշյուրավորում, սոսնձում, 
համեմատում, եզրահատում, կազմում, ոսկով դրոշմատպում, 
կազմարարական պարույրների, այդ թվում` պլաստմասսե  պարույրների 
ամրակցում   

18.14.10.200 Տպագրական նյութերի դրվագման այլ ծառայություններ` գունագեղ 
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դրոշմատպում, ներառյալ ուռուցիկ գունագեղ դրոշմատպումը, անցքերի 
սորատում և գայլիկոնում, լաքապատում և մակաշերտում, Բրայլի 
տպատառերի պատճենում, ծալաթերթերի խմբում և ներսոսնձում, ծալակցում 

18.14.10.300 Էլեկտրոնային ֆայլերի վերջնական մշակում` համեմատում, ընտրում, 
միացում, գրաֆիկական մշակում 

 18.14.10.400 Դրվագման այլ ծառայություններ   
18.14.10.500 Գրքի կազմի վերակազմում 

 18.2 Ձայնա- տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման 
ծառայություններ   

18.20 Ձայնա- տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման 
ծառայություններ 

 18.20.1 Ձայնագրությունների պատճենահանման ծառայություններ    
18.20.10 Ձայնագրությունների պատճենահանման ծառայություններ   

18.20.10.100 Ծառայություններ ձայնասկավառակների պատճենահանման   
18.20.10.300 Ծառայություններ 4 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ ձայնագրումով մագնիսական 

ժապավենների պատճենահանման 
 18.20.10.500 Ծառայություններ 4 մմ-ից ավել, բայց 6,5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

ձայնագրումով մագնիսական ժապավենների պատճենահանման 
 18.20.10.700 Ծառայություններ կոմպակտ-սկավառակների պատճենահանման 
 18.20.2 Տեսագրությունների պատճենահանման ծառայություններ 
 18.20.20 Տեսագրությունների պատճենահանման ծառայություններ  

18.20.20.500 Ծառայություններ 6,5 մմ-ից ավել լայնությամբ տեսագրումով մագնիսական 
ժապավենների պատճենահանման   

18.20.20.700 Ծառայություններ տեսասկավառակների և տեսատեղեկատվության 
պատճենահանման (բացի մագնիսական ժապավեններից) 

 18.20.3 Ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ 
 18.20.30 Ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ  

18.20.30.300 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման 4 մմ-ից ոչ ավել 
լայնությամբ մագնիսական ժապավենների վրա   

18.20.30.500 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման 4 մմ-իցավել 
լայնությամբ մագնիսական ժապավենների վրա 

 18.20.30.700 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման բոլոր տեսակի 
սկավառակների վրա 

 19 Կոքս և նավթամթերք   
19.1 Կոքսավառարանների արտադրանք 

 19.10 Կոքսավառարանների արտադրանք 
 19.10.1 Կոքս, կիսակոքս քարածխից, գորշ ածխից կամ տորֆից, ածուխ 

թորանոթային 
 19.10.10 Կոքս, կիսակոքս քարածխից, գորշ ածխից կամ տորֆից, ածուխ 

թորանոթային 
 19.10.10.300 Կոքս քարածխից, ստացված բարձր ջերմաստիճանում կոքսացող ածխի 

կարբոնացման արդյունքում, կոքս գազային 
կգ 
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19.10.10.500 Կիսակոքս գորշ ածխից (լիգնիտից), ստացված ցածր ջերմաստիճանում 
(4500C -ից մինչև 7000 C) լիգնիտի թորման արդյունքում 

կգ 

19.10.10.700 Կոքս քարածխից (բացի որպես վառելիք օգտագործվող կոքսից), գրաքար 
(գրաֆիտ) արհեստական, քարածուխ թորանոթի և կոքս էլեկտրոդների 
արտադրության համար 

կգ 

19.10.2 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր    
19.10.20 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր   
19.10.20.000 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր կգ 

19.10.3 Կուպր, կուպրի կոքս   
19.10.30 Կուպր, կուպրի կոքս    
19.10.30.000 Կուպր, կուպրի կոքս կգ 

19.10.9 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 19.10.99 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

19.10.99.000 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 19.2 Նավթամթերք 
 19.20 Նավթամթերք 
 19.20.1 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ   

19.20.11 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 
քարածխից ստացված 

 19.20.11.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 
քարածխից ստացված 

կգ 

19.20.12 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 
գորշ ածխից ստացված 

 19.20.12.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, գորշ 
ածխից ստացված 

կգ 

19.20.13 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 
տորֆից ստացված 

 19.20.13.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 
տորֆից ստացված 

կգ 

19.20.2 Շարժիչային վառելիք, հեղուկ և գազակերպ. քսայուղեր   
19.20.21 Շարժիչային վառելիք (բենզին ավտոմոբիլային, այդ թվում` ավիացիոն) 

 19.20.21.100 Բենզին ավիացիոն (թորման ջերմաստիճանը 300C -ից մինչև 2200C) 
ավիացիոն մխոցավոր շարժիչների համար 

կգ 

19.20.21.200 Բենզին շարժիչային (թորման ջերմաստիճանը 300C-ից մինչև 2200C) 
կայծային վառոցքով շարժիչների համար 0,013 գ/լ ոչ ավել կապարի 
պարունակությամբ, առանց TEL կամ TML հավելանյութերի 

կգ 

19.20.21.300 Բենզին շարժիչային (թորման ջերմաստիճանը 300C -ից մինչև 2200C) 
կայծային վառոցքով շարժիչների համար 0,013 գ/լ ավել կապարի 

կգ 
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պարունակությամբ, TEL կամ TML հավելանյութերով, օկտանային թվի 
բարձրացման համար 

19.20.21.900  Շարժիչային վառելիք, (բենզին ), այլ կգ 

19.20.22 Ռեակտիվային վառելիք ավտոմոբիլային բենզինի տեսակի    
19.20.22.000 Ռեակտիվային վառելիք ավտոմոբիլային բենզինի տեսակի  կգ 

19.20.23 Թեթև նավթաթորվածքային վառելիք, թեթև նավթաթորվածք, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

19.20.23.300 Թորվածքներ նավթային թեթև, օգտագործվող մաքրման համար կգ 

19.20.23.500 Թորվածքներ նավթային թեթև, օգտագործվող նավթաքիմիայի 
գործընթացներում 

կգ 

19.20.23.700 Ուայթ-սպիրիտ, սպիրտ տեխնիկական (բենզիններ հատուկ զտած) կգ 

19.20.24 Կերոսին 
 19.20.24.000 Կերոսին կգ 

19.20.25 Ռեակտիվային վառելիք կերոսինի տեսակի   
 19.20.25.000 Ռեակտիվային վառելիք կերոսինի տեսակի կգ 

19.20.26 Գազայուղեր (վառելիք դիզելային) 
 19.20.26.300 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր) զտած, օգտագործվող մաքրման 

գործընթացների համար 
կգ 

19.20.26.500 Վառելիք դիզելային (թորման ջերմաստիճանը 1800C -ից մինչև 3800C) 
ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի համար 

կգ 

19.20.26.700 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր) (թորման ջերմաստիճանը 
1800C -ից մինչև 3800C), օգտագործվող ջեռուցման և գոլորշու 
արտադրության համար 

կգ 

19.20.26.900 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր), օգտագործվող 
նավթաքիմիայում 

կգ 

19.20.27 Նավթաթորվածքային վառելիք, միջին նավթաթորվածք, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 19.20.27.300 Թորվածքներ նավթային միջին զտած, օգտագործվող մաքրման 
գործընթացների համար 

կգ 

19.20.27.500 Թորվածքներ նավթային միջին զտած, օգտագործվող նավթաքիմիայի 
գործընթացների համար 

կգ 

19.20.28 Հեղուկ վառելիք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 19.20.28.300 Վառելիք նավթային (մազութ), օգտագործվող մաքրման գործընթացների 

համար 
կգ 

19.20.28.500 Վառելիք նավթային (մազութ), 1%-ից պակաս ծծմբի պարունակությամբ կգ 

19.20.28.700 Վառելիք նավթային (մազութ), 1%-ից ավել ծծմբի պարունակությամբ կգ 

19.20.28.900 Վառելիք նավթային (մազութ), օգտագործվող նավթաքիմիայի 
գործընթացների համար 

կգ 

19.20.29 Քսայուղեր նավթային, ծանր նավթաթորվածք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 19.20.29.300 Քսայուղեր, օգտագործվող մաքրման գործընթացների համար կգ 
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19.20.29.500 Քսայուղեր (թորվածքներ նավթային հեղուկ, պարունակող 70%-ից պակաս 
նավթամթերք, ստացված հում նավթի թորումից) 

կգ 

19.20.29.510 Յուղեր շարժիչի, կոմպրեսորային և տուրբինային կգ 

19.20.29.590 Յուղեր տեխնիկական և քսայուղեր այլ կգ 

19.20.3 Գազեր նավթային և այլ գազակերպ ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 

 19.20.31 Պրոպան և բուտան հեղուկացված 

 19.20.31.200 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 
95%-ից պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման 
տակ, օգտագործվող որպես վառելիք 

կգ 

19.20.31.300 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 
95%-ից պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման 
տակ, օգտագործվող մաքրման գործընթացների համար 

կգ 

19.20.31.700 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 
95%-ից պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման 
տակ, օգտագործվող նավթաքիմիայի գործընթացների համար 

կգ 

19.20.32 Էթիլեն, պրոպիլեն, բուտիլեն, բուտադիեն և այլ նավթային գազեր կամ 
գազակերպ ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 

 19.20.32.000 Էթիլեն, պրոպիլեն, բուտիլեն, բուտադիեն և այլ նավթային գազեր կամ 
գազակերպ ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 

կգ 

19.20.4 Այլ նավթամթերք   

19.20.41 Վազելին (պետրոլատում), պարաֆին, նավթային և այլ հանքամոմ  

19.20.41.100 Վազելին նավթային (պետրոլատում) կգ 

19.20.41.200 Պարաֆին կգ 

19.20.41.300 Հանքամոմ (օզոկերիտ, ցերեզին) կգ 

19.20.41.900 Մոմեր հանքային, այլ (նավթային, գորշածխային, տորֆամոմեր և այլ) կգ 

19.20.42 Կոքս նավթային, հանքաձյութ նավթային (բիտում) և նավթամշակման այլ 
թափոններ   

19.20.42.400 Կոքս նավթային և թերթաքարային կգ 

19.20.42.500 Հանքաձյութեր նավթային և թերթաքարային կգ 

19.20.42.700 Մնացորդներ նավթի կամ հանքաձյութային միներալներից ստացված 
նավթամթերքի մշակումից, այլ 

կգ 

19.20.9 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 19.20.99 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 19.20.99.000 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20 Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրանք 
 20.1 Հիմնային քիմիական նյութեր, պարարտանյութեր և ազոտական 

միացություններ, նախնական ձևերով պլաստմասսա և սինթետիկ 
կաուչուկ 
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20.11 Արդյունաբերական գազեր 
 20.11.1 Արդյունաբերական գազեր 
 20.11.11 Ջրածին, արգոն, իներտ գազեր, ազոտ, թթվածին 
 20.11.11.200 Արգոն մ3 

20.11.11.250 Արգոն գազային կամ հեղուկ մ3 

20.11.11.270 Արգոն պինդ մ3 

20.11.11.300 Գազեր իներտ (բացի արգոնից) մ3 

20.11.11.500 Ջրածին մ3 

20.11.11.600 Ազոտ մ3 

20.11.11.700 Թթվածին մ3 

20.11.12 Ածխածնի երկօքսիդ (ածխաթթվական գազ) և այլ ոչ մետաղների 
անօրգանական թթվածնային միացություններ   

20.11.12.300 Երկօքսիդ ածխածնի կգ 

20.11.12.350 Երկօքսիդ ածխածնի գազային կամ հեղուկ կգ 

20.11.12.370 Երկօքսիդ ածխածնի պինդ կգ 

20.11.12.500 Եռօքսիդ ծծմբի, անհիդրիդ արսենային կգ 

20.11.12.700 Օքսիդներ ազոտի կգ 

20.11.12.900 Միացություններ ոչ մետաղների անօրգանական թթվածնային այլ կգ 

20.11.13 Հեղուկ և սեղմված օդ 
 20.11.13.100 Հեղուկ օդ կգ 

20.11.13.200 Սեղմված օդ կգ 

20.11.9 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.11.99 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.11.99.000 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.12 Ներկանյութեր և գունանյութեր 
 20.12.1 Օքսիդներ, պերօքսիդներ և հիդրօքսիդներ   

20.12.11 Ցինկի օքսիդ և պերօքսիդ. տիտանի օքսիդներ    
20.12.11.300 Օքսիդ ցինկի, պերօքսիդ ցինկի կգ 

20.12.11.500 Օքսիդ տիտանի կգ 
TiO2 

20.12.12 Քրոմի, մանգանի, կապարի, պղնձի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ   
20.12.12.100 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ քրոմի կգ 

20.12.12.150 Եռօքսիդ քրոմի կգ 

20.12.12.190 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ քրոմի (բացի քրոմի եռօքսիդից) կգ 

20.12.12.300 Օքսիդներ մանգանի կգ 

20.12.12.350 Երկօքսիդ մանգանի կգ 

20.12.12.390 Օքսիդներ մանգանի (բացի մանգանի երկօքսիդից) կգ 
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20.12.12.500 Օքսիդներ կապարի, սուսր կապարի (կարմիր և նարնջագույն)   

20.12.12.530 Օքսիդկապարի (մասիկոտ, գլյոտ) կգ 

20.12.12.550 Սուսր կապարի (կարմիր և նարնջագույն) կգ 
PbO 

20.12.12.700 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ պղնձի կգ 

20.12.19 Այլ մետաղների օքսիդներ, պերօքսիդներ և հիդրօքսիդներ    
20.12.19.100 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ երկաթի կգ 

20.12.19.130 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ երկաթի, 70%-ից ոչ պակաս երկաթի օքսիդի 
զանգվածային մասով 

կգ 

20.12.19.150 Հողաներկեր (ներկանյութեր հանքային), 70% -ից ոչ պակաս երկաթի օքսիդի 
զանգվածային մասով 

կգ 

20.12.19.300 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ կոբալտի, օքսիդներ կոբալտի տեխնիկական կգ 

20.12.19.500 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ լիթիումի և վանադիումի կգ 

20.12.19.530 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ լիթիումի կգ 

20.12.19.550 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ վանադիումի կգ 

20.12.19.600 Օքսիդներ նիկելի և գերմանիումի, հիդրօքսիդ նիկելի, երկօքսիդ ցիրկոնիումի կգ 

20.12.19.630 Օքսիդ և հիդրօքսիդ նիկելի կգ 

20.12.19.650 Օքսիդ գերմանիումի և երկօքսիդ ցիրկոնիումի կգ 

20.12.19.700 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ մոլիբդենի և ծարիրի կգ 

20.12.19.730 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ մոլիբդենի կգ 

20.12.19.750 Օքսիդներ ծարիրի կգ 

20.12.19.900 Հիմքեր ոչ օրգանական այլ, օքսիդներ, հիդրօքսիդներ, պերօքսիդներ այլ 
մետաղների 

կգ 

20.12.2 Դաբաղման կամ ներկման լուծամզուքներ. տանիններ և դրանց 
ածանցյալներ. ներկանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

20.12.21 Սինթետիկ օրգանական ներկանյութեր և կազմություններ դրանց հիմքով. 
սինթետիկ օրգանական նյութեր, օգտագործվող որպես օպտիկական 
գունազերծիչներ կամ լուսակիրներ. գունավոր լաքեր և կազմություններ 
դրանց հիմքով    

20.12.21.100 Ներկանյութեր դիսպերսային և բաղադրություններ դրանց հիմքով կգ 

20.12.21.200 Ներկանյութեր թթվային և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով, ներկանյութեր 
խածատիչ և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով 

կգ 

20.12.21.300 Ներկանյութեր հիմնային և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով կգ 

20.12.21.400 Ներկանյութեր ուղղակի և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով կգ 

20.12.21.500 Ներկանյութեր օրգանական սինթետիկ այլ կգ 

20.12.21.600 Նյութեր սպիտակեցնող ֆլուորեսցենտային կգ 

20.12.21.700 Լաքեր ներկային, բաղադրություններ ներկային լաքերի հիմքով կգ 

20.12.22 Դաբաղման լուծամզուքներ բուսական ծագման. տանիններ և դրանց 
աղեր, պարզ և բարդ եթերներ և այլ ածանցյալներ. ներկանյութեր 
բուսական և կենդանական ծագման 

 20.12.22.500 Լուծամզուքներ դաբաղման բուսական ծագման, տանիններ և դրանց աղեր, 
եթերներ պարզ և բարդ, այլ ածանցյալներ 

կգ 
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20.12.22.700 Ներկանյութեր բուսական և կենդանական ծագման, պատրաստուկներ 
դրանց հիմքով, ներառյալ բուսական լուծամզուքներ 

կգ 

20.12.23 Սինթետիկ օրգանական դաբաղման լուծամզուքներ. անօրգանական 
դաբաղման մթերք. դաբաղման կազմություններ. ֆերմենտային 
պատրաստուկներ նախնական դաբաղման համար 

 20.12.23.300 Դաբաղանյութեր օրգանական սինթետիկ կգ 

20.12.23.500 Դաբաղանյութեր ոչ օրգանական, բաղադրություններ դաբաղման ոչ 
օրգանական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.12.24 Գունանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. որպես լուսակիրներ 
օգտագործվող անօրգանական նյութեր   

20.12.24.100 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով կգ 
TiO2 

20.12.24.150 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով, 80 %-ից ոչ 
պակաս տիտանդիօքսիդի զանգվածային մասով 

կգ 
TiO2 

20.12.24.190 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով, այլ կգ 
TiO2 

20.12.24.300 Գունանյութեր և բաղադրություններ քրոմի միացությունների հիմքով կգ 

20.12.24.500 Գունանյութեր և բաղադրություններ կադմիումի միացությունների հիմքով կգ 

20.12.24.700 Նյութեր և բաղադրություններ ներկող, այլ, լուսակիրներ կգ 

20.12.9 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.12.99 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.12.99.000 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.13 Այլ հիմնային քիմիական անօրգանական նյութեր    
20.13.1 Հարստացած ուրան և պլուտոնիում. աղքատացած ուրան և թորիում. այլ 

միջուկային տարրեր 
 20.13.11 Հարստացված ուրան և պլուտոնիում, դրանց միացությունները   

20.13.11.000 Հարստացված ուրան և պլուտոնիում, դրանց միացությունները կգ 

20.13.12 Աղքատացված ուրան և թորիում, դրանց միացությունները   
20.13.12.000 Աղքատացված ուրան և թորիում, դրանց միացությունները կգ 

20.13.13 Միջուկային այլ տարրեր և իզոտոպներ, դրանց միացությունները. 
համահալվածքներ, դիսպերսիաներ, այդ տարրերը, իզոտոպները կամ 
միացությունները պարունակող խեցեգործական նյութերը և 
խառնուրդները   

20.13.13.000 Միջուկային այլ տարրեր և իզոտոպներ, դրանց միացությունները. 
համահալվածքներ, դիսպերսիաներ, այդ տարրերը, իզոտոպները կամ 
միացությունները պարունակող խեցեգործական նյութերը և խառնուրդները 

կգ 

20.13.14 Չճառագայթահարված ջերմանջատիչ տարրեր (կասետներ) միջուկային 
ռեակտորների համար   

20.13.14.000 Չճառագայթահարված ջերմանջատիչ տարրեր (կասետներ) միջուկային 
ռեակտորների համար 

կգ 
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20.13.2 Քիմիական տարրեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. անօրգանական 
թթուներ և միացություններ 

 20.13.21 Ոչ մետաղներ 
 20.13.21.100 Մետաղակերպեր կգ 

20.13.21.110 Քլոր կգ 

20.13.21.130 Յոդ կգ 

20.13.21.150 Ֆտոր կգ 

20.13.21.170 Բրոմ կգ 

20.13.21.200 Ծծումբ սուբլիմացված կամ նստեցված, ծծումբ կոլոիդային կգ 

20.13.21.300 Ածխածին (ածխածնային մուր և ածխածնի այլ ձևեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում) 

կգ 

20.13.21.400 Բոր և տելուր կգ 

20.13.21.500 Սիլիցիում կգ 

20.13.21.530 Սիլիցիում, 99,99 %-ից ոչ պակաս սիլիցիումի զանգվածային մասով կգ 

20.13.21.550 Սիլիցիում, 99,99 %-ից պակաս սիլիցիումի զանգվածային մասով կգ 

20.13.21.600 Ֆոսֆոր կգ 

20.13.21.700 Արսեն կգ 

20.13.21.900 Սելեն կգ 

20.13.22 Ոչ մետաղների միացություններ հալոգենների կամ ծծմբի հետ   
20.13.22.300 Հալոգենիդներ և հալոգենիդօքսիդներ կգ 

20.13.22.350 Քլորիդներ և օքսիքլորիդներ ֆոսֆորի կգ 

20.13.22.370 Հալոգենիդներ, հալոգենօքսիդներ ոչ մետաղների, բացի քլորիդներից և 
օքսիքլորիդներից ֆոսֆորի 

կգ 

20.13.22.500 Ծծմբածխածին (ածխածնի երկսուլֆիդ) կգ 

20.13.22.700 Սուլֆիդներ ոչ մետաղների, եռասուլֆիդ ֆոսֆորի, տեխնիկական կգ 

20.13.23 Մետաղներ ալկալիական և հողալկալիական. մետաղներ հազվագյուտ 
հողերի, ներառյալ սկանդիումը և իտրիումը. սնդիկ 

 20.13.23.200 Մետաղներ ալկալիական կգ 

20.13.23.250 Նատրիում կգ 

20.13.23.290 Մետաղներ ալկալիական (բացի նատրիումից) կգ 

20.13.23.300 Կալցիում կգ 

20.13.23.500 Ստրոնցիում և բարիում կգ 

20.13.23.700 Մետաղներ հազվագյուտ հողերի, սկանդիում և իտրիում կգ 

20.13.23.800 Սնդիկ կգ 

20.13.24 Ջրածնի քլորիդ. օլեում. ֆոսֆորի պենտօքսիդ. այլ անօրգանական 
թթուներ. սիլիցիումի երկօքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ 

 20.13.24.100 Քլորիդ ջրածնի (աղաթթու), թթու քլորսուլֆոնային   

20.13.24.130 Քլորիդ ջրածնի (աղաթթու) կգ 
HCl 

20.13.24.150 Թթու քլորսուլֆոնային կգ 

20.13.24.300 Թթու ծծմբական, օլեում կգ 
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SO2 

20.13.24.330 Թթու ծծմբական կգ 
SO2 

20.13.24.350 Օլեում կգ 
SO2 

20.13.24.500 Անհիդրիդ ֆոսֆորական (ֆոսֆորի օքսիդ), թթու ֆոսֆորական և թթուներ 
բազմաֆոսֆորական 

կգ 
P2O5 

20.13.24.530 Անհիդրիդ ֆոսֆորական (ֆոսֆորի օքսիդ) կգ 
P2O5 

20.13.24.550 Թթուներ օրթոֆոսֆորական (ֆոսֆորական) և թթուներ բազմաֆոսֆորական կգ 
P2O5 

20.13.24.600 Օքսիդներ բորի, թթուներ բորական, թթուներ ոչ օրգանական, բացի 
ֆտորաջրածնական թթվից 

կգ 

20.13.24.700 Ֆտորիդ ջրածնի, երկօքսիդ սիլիցիումի և ծծմբի 
 20.13.24.730 Ֆտորիդ ջրածնի (ֆտորաջրածնական թթու) կգ HF 

20.13.24.750 Երկօքսիդ սիլիցիումի կգ 
SiO2 

20.13.24.770 Երկօքսիդ ծծմբի կգ 
SO2 

20.13.25 Օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և պերօքսիդներ. հիդրազին, հիդրօքսիլամին և 
դրանց անօրգանական աղերը 

 20.13.25.200 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա) կգ 
NaOH 

20.13.25.250 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա), պինդ վիճակում կգ 
NaOH 

20.13.25.270 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա), ջրային լուծույթում (նատրոնային 
մոխրաջուր կամ հեղուկ սոդա) 

կգ 
NaOH 

20.13.25.300 Հիդրօքսիդ կալիումի (կծու կալիում) կգ 
KOH 

20.13.25.350 Հիդրօքսիդ կալիումի, պինդ վիճակում կգ 
KOH 

20.13.25.370 Հիդրօքսիդ կալիումի, ջրային լուծույթում կգ 
KOH 

20.13.25.500 Պերօքսիդներ նատրիումի կամ կալիումի կգ 

20.13.25.600 Հիդրօքսիդ և պերօքսիդ մագնեզիումի, օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և 
պերօքսիդներ ստրոնցիումի և բարիումի 

կգ 

20.13.25.700 Հիդրօքսիդ ալյումինի կգ 
Al2O3 

20.13.25.800 Հիդրազին և հիդրօքսիլամին և դրանց ոչ օրգանական աղերը կգ 

20.13.3 Մետաղների հալոգենիդներ. հիպոքլորիտներ, քլորատներ և պերքլորատներ 
 20.13.31 Մետաղների հալոգենիդներ 
 20.13.31.100 Ֆտորիդներ, ֆտորասիլիկատներ, ֆտորալյումինատներ և ֆտորի այլ 

կոմպլեքսային աղեր 
կգ F 

20.13.31.300 Քլորիդներ, բացի ամոնիումի քլորիդից կգ 

20.13.31.500 Քլորօքսիդներ և քլորհիդրօքսիդներ պղնձի և այլ մետաղների կգ 
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20.13.31.700 Բրոմիդներ և բրոմօքսիդներ, յոդիդներ և յոդօքսիդներ կգ 

20.13.32 Հիպոքլորիտներ, քլորատներ և պերքլորատներ   
20.13.32.300 Հիպոքլորիտներ կգ Cl 

20.13.32.350 Հիպոքլորիտ կալցիումի տեխնիկական և հիպոքլորիտներ կալցիումի այլ կգ Cl 

20.13.32.390 Հիպոքլորիտներ (բացի կալցիումի) և քլորիտներ, հիպոբրոմիտներ կգ Cl 

20.13.32.500 Քլորատներ, պերքլորատներ, բրոմատներ, պերբրոմատներ, յոդատներ, 
պերյոդատներ 

կգ 

20.13.4 Սուլֆիդներ, սուլֆատներ. նիտրատներ, ֆոսֆատներ և կարբոնատներ   
20.13.41 Սուլֆիդներ, սուլֆիտներ և սուլֆատներ   
20.13.41.100 Սուլֆիդներ և բազմասուլֆիդներ, երկթիոնիտներ և սուլֆօքսիլատներ   

20.13.41.130 Սուլֆիդներ և բազմասուլֆիդներ կգ S 

20.13.41.150 Երկթիոնիտներ և սուլֆօքսիլատներ կգ 

20.13.41.300 Սուլֆիտներ, թիոսուլֆատներ  

20.13.41.330 Սուլֆիտներ կգ 
Na2S2

O5 
20.13.41.350 Թիոսուլֆատներ կգ 

20.13.41.500 Սուլֆատներ  

20.13.41.530 Սուլֆատ ալյումինի կգ 
Al2O3 

20.13.41.550 Սուլֆատ բարիումի կգ 

20.13.41.570 Սուլֆատներ այլ, բացի ալյումինի և բարիումի սուլֆատներից կգ 

20.13.41.700 Պաղլեղ (շիբ) կգ 

20.13.41.800 Պերօքսոսուլֆատներ (պերսուլֆատներ) կգ 

20.13.42 Ֆոսֆինատներ, ֆոսֆոնատներ, ֆոսֆատներ, բազմաֆոսֆատներ և 
նիտրատներ (բացի կալիումի նիտրատից)   

20.13.42.100 Նիտրատներ (բացի կալիումի նիտրատից) կգ N 

20.13.42.200 Ֆոսֆինատներ և ֆոսֆոնատներ կգ 

20.13.42.300 Միանատրիումֆոսֆատ կամ երկնատրիումֆոսֆատ կգ 
P2O5 

20.13.42.400 Հիդրոօրթոֆոսֆատ կալցիումի (կալցիումհիդրոֆոսֆատ) կգ 
P2O5 

20.13.42.500 Եռանատրիումֆոսֆատ, ֆոսֆատներ կալիումի, ֆոսֆատներ կալցիումի այլ, 
ֆոսֆատներ այլ (բացի եռամոնիումից), բազմաֆոսֆատներ (բացի 
նատրիումի եռաֆոսֆատից 

կգ 
P2O5 

20.13.42.600 Ֆոսֆատներ եռամոնիումի կգ 

20.13.42.700 Եռաֆոսֆատ նատրիումի (եռաբազմաֆոսֆատ նատրիումի) կգ 
P2O5 

20.13.43 Կարբոնատներ  

20.13.43.100 Կարբոնատ երկնատրիումի կգ 
Na2C
O3 

20.13.43.200 Հիդրոկարբոնատ նատրիումի և երկկարբոնատ նատրիումի կգ 
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20.13.43.300 Կարբոնատներ կալիումի կգ 
K2CO3 

20.13.43.400 Կարբոնատ կալցիումի կգ 

20.13.43.500 Կարբոնատ բարիումի կգ 
BaCO3 

20.13.43.600 Կարբոնատ կապարի կգ 

20.13.43.700 Կարբոնատներ մետաղների այլ և կարբոնատներ այլ, 
պերօքսոկարբոնատներ 

կգ 

20.13.43.710 Կարբոնատներ լիթիումի կգ 

20.13.43.730 Կարբոնատներ ստրոնցիումի կգ 

20.13.43.790 Կարբոնատներ այլ, պերօքսոկարբոնատներ (պերկարբոնատներ) կգ 

20.13.5 Աղեր այլ մետաղների   
20.13.51 Աղեր օքսոմետաղական կամ պերօքսիմետաղական թթուների. 

թանկարժեք մետաղների կոլոիդներ   
20.13.51.100 Ալյումինատներ կգ 

20.13.51.200 Քրոմատներ ցինկի և կապարի կգ 

20.13.51.300 Երկքրոմատ նատրիումի, կալիումի, քրոմատներ այլ, պերօքսոքրոմատներ կգ 

20.13.51.400 Մանգանիտներ, մանգանատներ և պերմանգանատներ կգ 

20.13.51.500 Մոլիբդատներ կգ 

20.13.51.600 Վոլֆրամատներ կգ 

20.13.51.700 Աղեր օքսո- և պերօքսոմետաղական թթուների, այլ կգ 

20.13.51.800 Մետաղներ թանկարժեք, կոլոիդ վիճակում, թանկարժեք մետաղների ոչ 
օրգանական և օրգանական միացություններ, որոշակի կամ անորոշ 
քիմիական կազմով 

կգ 

20.13.51.830 Նիտրատ արծաթի կգ 

20.13.51.850 Մետաղներ թանկարժեք (ազնիվ) և դրանց միացությունները (բացի արծաթի 
նիտրատից) կոլոիդ ձևով և ամալգամներ 

կգ 

20.13.52 Անօրգանական միացություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
ներառյալ թորած ջուրը. ամալգամներ, բացի թանկարժեք մետաղների 
ամալգամից 

 

20.13.52.500 Ջուր թորած և ջերմահաղորդիչ, համանման մաքրության ջուր կգ 

20.13.52.900 Միացություններ ոչ օրգանական այլ, ամալգամներ, բացի թանկարժեք 
մետաղների ամալգամներից 

կգ 

20.13.6 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութեր   
20.13.61 Իզոտոպներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում և դրանց 

միացությունները, ներառյալ ծանր ջուրը (դեյտերիումի օքսիդ)   
20.13.61.000 Իզոտոպներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում և դրանց 

միացությունները, ներառյալ ծանր ջուրը (դեյտերիումի օքսիդ) 
 20.13.62 Ցիանիդներ, ցիանիդաօքսիդներ և կոմպլեքսային ցիանիդներ. 

ֆուլմինատներ, ցիանատներ և թիոցիանատներ. սիլիկատներ. 
բորատներ. պերբորատներ. այլ անօրգանական թթուների կամ 
պերթթուների աղեր  
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20.13.62.200 Ցիանիդներ, օքսիցիանիդներ և ցիանիդներ կոմպլեքսային կգ 

20.13.62.300 Ֆուլմինատներ, ցիանատներ, թիոցինատներ կգ 

20.13.62.400 Սիլիկատներ, սիլիկատներ ալկալիական մետաղների տեխնիկական կգ 
SiO2 

20.13.62.500 Քառաբորատներ նատրիումի և բորատներ այլ կգ 
B2O3 

20.13.62.600 Պերօքսաբորատներ կգ 
B2O3 

20.13.62.700 Սիլիկատներ կրկնակի կամ կոմպլեքսային կգ 

20.13.62.900 Աղեր թթուների ոչ օրգանական կամ պերօքսաթթուներ այլ (բացի ազիդներից 
և սիլիկատներիցկրկնակի կամ կոմպլեքսային) 

կգ 

20.13.63 Ջրածնի պերօքսիդ 
 20.13.63.000 Ջրածնի պերօքսիդ կգ 
H2O2 

20.13.64 Ֆոսֆիդներ, կարբիդներ, հիդրիդներ, նիտրիդներ, ազիդներ, սիլիցիդներ 
և բորիդներ   

20.13.64.300 Ֆոսֆիդներ, բացի ֆեռոֆոսֆորից կգ 

20.13.64.500 Կարբիդներ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմի կգ 

20.13.64.700 Հիդրիդներ, նիտրիդներ, ազիդներ, սիլիցիդներ և բորիդներ կգ 

20.13.65 Հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի կամ սկանդիումի 
միացություններ 

 20.13.65.000 Հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի կամ սկանդիումի 
միացություններ  

կգ 

20.13.66 Ծծումբ տեխնիկական, բացի ցնդումային, նստեցված և կոլոիդային 
ծծմբից   

20.13.66.000 Ծծումբ տեխնիկական, բացի ցնդումային, նստեցված և կոլոիդային ծծմբից կգ 

20.13.67 Երկաթահրաքարեր թրծած   
20.13.67.000 Երկաթահրաքարեր թրծած   
20.13.68 Քվարց պիեզոէլեկտրական. այլ  սինթետիկ կամ վերականգնված 

թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր, չմշակված   

20.13.68.000 Քվարց պիեզոէլեկտրական. այլ  սինթետիկ կամ վերականգնված 
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր, չմշակված  

կգ 

20.13.9 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 20.13.99 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 20.13.99.000 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

20.14 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութեր   
20.14.1 Ածխաջրածիններ և դրանց ածանցյալները 

 



187 
 

20.14.11 Ացիկլիկ ածխաջրածիններ   
20.14.11.200 Ածխաջրածիններ ացիկլիկ հագեցած կգ 

20.14.11.300 Էթիլեն կգ 

20.14.11.400 Պրոպեն (պրոպիլեն) կգ 

20.14.11.500 Բուտեն (բուտիլեն) և դրա իզոմերները կգ 

20.14.11.600 Բուտադիեն -1,3 և իզոպրեն կգ 

20.14.11.650 Բուտադիեն -1,3 կգ 

20.14.11.670 Իզոպրեն կգ 

20.14.11.900 Ածխաջրածիններ ացիկլիկ չհագեցած, այլ կգ 

20.14.12 Ցիկլային ածխաջրածիններ   
20.14.12.100 Ցիկլաններ (ցիկլաալկաններ), ցիկլեններ (ցիկլաալկեններ) և 

ցիկլատերպեններ 
կգ 

20.14.12.130 Ցիկլահեքսան կգ 

20.14.12.150 Ցիկլաններ (ցիկլաալկաններ), ցիկլեններ (ցիկլաալկեններ) և 
ցիկլատերպեններ, բացի ցիկլահեքսանից 

կգ 

20.14.12.200 Բենզոլ և տոլուոլ կգ 

20.14.12.230 Բենզոլ կգ 

20.14.12.250 Տոլուոլ կգ 

20.14.12.400 Քսիլոլներ կգ 

20.14.12.430 o- Քսիլոլ կգ 

20.14.12.450 p- Քսիլոլ կգ 

20.14.12.470 m- Քսիլոլ և քսիլոլի իզոմերների խառնուրդներ կգ 

20.14.12.500 Ստիրոլ կգ 

20.14.12.600 Էթիլբենզոլներ կգ 

20.14.12.700 Կումոլ կգ 

20.14.12.800 Նավթալին, անտրացեն կգ 

20.14.12.900 Երկֆենիլ, տերֆենիլներ, վինիլտոլուոլներ, ածխաջրածիններ ցիկլիկ այլ կգ 

20.14.13 Ացիկլիկ ածխաջրածինների քլորացրած ածանցյալներ 
 20.14.13.100 Մեթիլքլորիդ, էթիլքլորիդ և մեթիլենքլորիդ կգ 

20.14.13.130 Մեթիլքլորիդ և էթիլքլորիդ կգ 

20.14.13.150 Մեթիլենքլորիդ կգ 

20.14.13.200 Քլորաֆորմ և ածխածին քառաքլորային կգ 

20.14.13.230 Քլորաֆորմ (եռքլորմեթան) կգ 

20.14.13.250 Ածխածին քառաքլորային կգ 

20.14.13.500 Երկքլորէթան -1,2 (էթիլեներկքլորիդ) երկքլորպրոպան - 1,2, 
երկքլորբուտաններ և ածխաջրածինների հալոգենաածանցյալներ ացիկլիկ 
հագեցած, այլ 

կգ 

20.14.13.530 Երկքլորէթան -1,2 (էթիլեներկքլորիդ) կգ 

20.14.13.570 Հալոիդածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ հագեցած, այլ կգ 

20.14.13.700 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ չհագեցած քլորացված կգ 



188 
 

20.14.13.710 Քլորվինիլ կգ 

20.14.13.730 Եռքլորէթիլեն կգ 

20.14.13.750 Քառաքլորէթիլեն կգ 

20.14.13.790 Հալոիդածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ չհագեցած, այլ կգ 

20.14.14 Ածխաջրածինների սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 
ածանցյալներ, հալոգենացված կամ չհալոգենացված 

 20.14.14.500 Ածանցյալներ ածխաջրածինների, պարունակող միայն սուլֆախմբեր, դրանց 
աղերը և եթերներ էթիլային 

կգ 

20.14.14.700 Ածանցյալներ ածխաջրածինների, պարունակող միայն նիտրա- և 
նիտրոզախմբեր 

կգ 

20.14.14.900 Ածանցյալներ ածխաջրածինների սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզացված, հալոգենացված կամ չհալոգենացված, այլ 

կգ 

20.14.19 Ածխաջրածինների այլ ածանցյալներ   
20.14.19.100 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ ֆտորացված, բրոմացված կամ 

յոդացված 
կգ 

20.14.19.300 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ հալոգենացված, հալոգենների 
երկու ատոմից ոչ պակաս պարունակությամբ 

կգ 

20.14.19.500 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների ցիկլանային (ցիկլաալկանային), 
ցիկլենային (ցիկլաալկենային) կամ ցիկլատերպենային 

կգ 

20.14.19.530 1,2,3,4,5,6- Վեցքլորցիկլահեքսան կգ 

20.14.19.590 Հալոգենաածանցյալներ ցիկլանների (ցիկլաալկանների) և 
ցիկլատերպենների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.14.19.700 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների արոմատիկ կգ 

20.14.19.730 Քլորբենզոլ, o- երկքլորբենզոլ, m- երկքլորբենզոլ, p- երկքլորբենզոլ կգ 

20.14.19.750 Վեցքլորբենզոլ և 1,1,1- եռքլոր- 2,2բիս(p- քլորֆենիլ) էթան (ԴԴՏ) կգ 

20.14.19.790 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների արոմատիկ, այլ կգ 

20.14.2 Սպիրտներ, ֆենոլներ, ֆենոլասպիրտներ և դրանց հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները. 
արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ  

 20.14.21 Արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ   
20.14.21.000 Արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ կգ 

20.14.22 Միատոմ սպիրտներ 
 20.14.22.100 Սպիրտ մեթիլային (մեթանոլ) կգ 

20.14.22.200 Սպիրտ պրոպիլային (պրոպան-1-ոլ) և սպիրտ իզոպրոպիլային (պրոպան-2-ոլ) կգ 

20.14.22.300 Սպիրտ ն- բուտիլային (բուտան-1-ոլ) կգ 

20.14.22.400 Բուտանոլներ այլ կգ 

20.14.22.500 Սպիրտ ամիլային (պենտանոլ) և դրա իզոմերները կգ 

20.14.22.600 Սպիրտներ միատոմ հագեցած այլ կգ 

20.14.22.630 Սպիրտ օկտիլային (օկտանոլ) և դրա իզոմերները կգ 

20.14.22.690 Սպիրտ լաուրիլային, սպիրտ ցետիլային, սպիրտ ստեարինային և սպիրտներ 
միատոմ հագեցած այլ 

կգ 
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20.14.22.700 Սպիրտներ միատոմ չհագեցած կգ 

20.14.22.730 Սպիրտներ ացիկլիկ տերպենային կգ 

20.14.22.750 Սպիրտներ ալիլային և սպիրտներ միատոմ չհագեցված, բացի ացիկլիկ 
տերպենային սպիրտներից 

կգ 

20.14.23 Դիոլներ, երկատոմ սպիրտներ, բազմատոմ սպիրտներ, ցիկլային 
սպիրտներ և դրանց ածանցյալները 

 20.14.23.100 Էթիլենգլիկոլ (էթանդիոլ) կգ 

20.14.23.200 Պրոպիլենգլիկոլ (1,2- պրոպանդիոլ) կգ 

20.14.23.300 Սպիրտներ բազմատոմ այլ կգ 

20.14.23.330 D-գլյուցիտ (սորբիտ) կգ 

20.14.23.390 Գլիկոլներ (դիոլներ) այլ և սպիրտներ բազմատոմ այլ, բացի D-գլյուցիտից կգ 

20.14.23.500 Ածանցյալներ սպիրտների ացիկլիկ հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված 

կգ 

20.14.23.700 Սպիրտներ ցիկլանային (ցիկլալկանային), ցիկլենային (ցիկլալկենային) և 
ցիկլատերպենային, սպիրտներ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 

կգ 

20.14.23.730 Սպիրտներ ցիկլանային (ցիկլալկանային), ցիկլենային (ցիկլալկենային) և 
ցիկլատերպենային և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված 

կգ 

20.14.23.750 Սպիրտներ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 

կգ 

20.14.24 Ֆենոլներ. ֆենոլասպիրտներ և ֆենոլների ածանցյալներ    
20.14.24.100 Միաֆենոլներ կգ 

20.14.24.150 Ֆենոլ և դրա աղերը կգ 

20.14.24.170 Կրեզոլներ և դրա աղերը կգ 

20.14.24.190 Ֆենոլներ միատոմային այլ և դրանց աղերը կգ 

20.14.24.300 Բազմաֆենոլներ և ֆենոլասպիրտներ կգ 

20.14.24.330 Բիսֆենոլ A (երկֆենիլոլպրոպան) և դրա աղերը կգ 

20.14.24.390 Բազմաֆենոլներ այլ (բացի բիսֆենոլից) և դրանց աղերը, ֆենոլասպիրտներ կգ 

20.14.24.500 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլսպիրտների հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված, դրանց աղերը և եթերները 

կգ 

20.14.24.530 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների, պարունակող միայն 
հալոգենային տեղակալիչներ, դրանց աղերը 

կգ 

20.14.24.550 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների, պարունակող միայն 
սուլֆախմբեր, դրանց աղերը և եթերները 

կգ 

20.14.24.590 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների հալոգենացված սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված այլ 

կգ 

20.14.3 Թթուներ ճարպային միակարբոնային արդյունաբերական. կարբոնային 
թթուներ և դրանց ածանցյալները   

20.14.31 Միակարբոնային արդյունաբերական ճարպային թթուներ. զտումից 
ստացված թթվային յուղեր    

20.14.31.200 Թթու ստեարինային տեխնիկական կգ 
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20.14.31.300 Թթու օլեինային տեխնիկական կգ 

20.14.31.500 Թթուներ ճարպային տեխնիկական, մանրուռու յուղից կգ 

20.14.31.900 Թթուներ Ճարպային միակարբոնային տեխնիկական այլ կգ 

20.14.31.950 Թթուներ ճարպային միակարբոնային տեխնիկական, թորման ենթարկված, 
այլ 

կգ 

20.14.31.970 Թթուներ ճարպային միակարբոնային տեխնիկական, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.14.32 Ացիկլիկ միակարբոնային հագեցած թթուներ և դրանց ածանցյալները 
 20.14.32.100 Եթերներ քացախաթթվի, բարդ կգ 

20.14.32.150 Էթիլացետատ կգ 

20.14.32.170 Վինիլացետատ կգ 

20.14.32.190 Եթերներ քացախաթթվի, բարդ այլ կգ 

20.14.32.200 Թթու միա-, երկ-, եռքլորքացախային, պրոպիոնաթթու, կարագաթթու, 
վալերիանաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները 

կգ 

20.14.32.300 Թթու պալմիտինային, դրա աղերը և բարդ եթերները կգ 

20.14.32.350 Թթու պալմիտինային կգ 

20.14.32.370 Աղեր և բարդ եթերներ պալմիտինաթթվի կգ 

20.14.32.400 Թթու ստեարինային, դրա աղերը և եթերները կգ 

20.14.32.430 Աղեր ստեարինաթթվի կգ 

20.14.32.450 Թթու ստեարինային կգ 

20.14.32.470 Եթերներ բարդ ստեարինաթթվի կգ 

20.14.32.500 Մրջնաթթու, դրա աղերը և եթերները կգ 

20.14.32.530 Մրջնաթթու կգ 

20.14.32.550 Աղեր և բարդ եթերներ մրջնաթթվի կգ 

20.14.32.700 Քացախաթթու և դրա աղերը, անհիդրիդ քացախի կգ 

20.14.32.710 Քացախաթթու կգ 

20.14.32.730 Ացետատ նատրիումի կգ 

20.14.32.750 Ացետատկոբալտի կգ 

20.14.32.770 Անհիդրիդ քացախի կգ 

20.14.32.790 Աղեր քացախաթթվի (բացի նատրիումի և կոբալտի ացետատներից) կգ 

20.14.32.800 Լաուրինաթթու և թթուներ այլ, աղեր և բարդ եթերներ կգ 

20.14.32.850 Թթու լաուրինային, դրանց աղերը և բարդ եթերները կգ 

20.14.32.890 Թթուներ հագեցած ացիկլիկ միակարբոնային այլ, աղեր և բարդ եթերներ կգ 

20.14.33 Չհագեցած միակարբոնային ցիկլաալկանային, ցիկլաալկենային թթուներ 
կամ բազմակարբոնային ացիկլիկ ցիկլատերպենային թթուներ և այդ 
միացությունների ածանցյալները 

 20.14.33.100 Թթու ակրիլային և դրա աղերը, թթուներ միակարբոնային այլ կգ 

20.14.33.200 Եթերներ բարդակրիլային թթվի կգ 

20.14.33.300 Թթու մետակրիլային և դրա աղերը կգ 

20.14.33.400 Եթերներ բարդ մետակրիլային թթվի կգ 

20.14.33.500 Թթուներ օլեինային, լինօլային և լինօլենային, դրանց աղերը և բարդ կգ 
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եթերները 
20.14.33.600 Թթու բենզոյական, դրա աղերը և բարդ եթերները, պերօքսիդ բենզոիլի, 

ֆենիլքացախաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները 
կգ 

20.14.33.630 Թթու բենզոյական, դրա աղերը և բարդ եթերները կգ 

20.14.33.650 Պերօքսիդ բենզոիլի, բենզոիլքլորիդ կգ 

20.14.33.670 Թթու ֆենիլքացախային, դրա աղերը և բարդ եթերները կգ 

20.14.33.700 Թթուներ արոմատիկ միակարբոնային, դրանց անհիդրիդները, 
հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդները, պերօքսիթթուները և դրանց 
ածանցյալները այլ 

կգ 

20.14.33.800 Թթուներ թրթնջկային, ազելաինային, մալեինային, թթուներ և աղեր 
ցիկլանային (ցիկլաալկանային), ցիկլենային (ցիկլաալկենային), թթու 
ադիպինյան, դրա աղերը և բարդ եթերները, անհիդրիդ մալեինային 

կգ 

20.14.33.830 Թթուներ թրթնջկային, ազելաինային, մալեինային, ցիկլանային 
(ցիկլաալկանային), ցիկլենային (ցիկլաալկենային) և դրանց աղերը 

կգ 

20.14.33.850 Թթու ադիպինյան, դրա աղերը և բարդեթերները կգ 

20.14.33.870 Անհիդրիդ մալեինային կգ 

20.14.34 Բազմակարբոնային և կարբոնային բուրավետ թթուներ թթվածին 
պարունակող լրացուցիչ ֆունկցիոնալ խմբերով. դրանց ածանցյալները, 
բացի սալիցիլաթթվից և դրա աղերից   

20.14.34.100 Երկբուտիլօրթոֆտալատներ և երկօկտիլօրթոֆտալատներ կգ 

20.14.34.130 Երկբուտիլօրթոֆտալատներ կգ 

20.14.34.150 Երկօկտիլօրթոֆտալատներ կգ 

20.14.34.200 Երկնոնիլ- և երկդեցիլօրթոֆտալատներ, բարդ եթերներ օրթոֆտալային 
թթվի, այլ 

կգ 

20.14.34.230 Երկնոնիլ- և երկդեցիլօրթոֆտալներ կգ 

20.14.34.250 Եթերներ բարդ օրտոֆտալային թթվի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

20.14.34.300 Անհիդրիդ ֆտալային, թթու ֆտալաթթու և դրա աղերը կգ 

20.14.34.330 Անհիդրիդ ֆտալային կգ 

20.14.34.350 Թթու տերեֆտալային և դրա աղերը կգ 

20.14.34.400 Երկմեթիլտերեֆտալատ, թթուներ արոմատիկ բազմակարբոնային, դրանց 
անհիդրիդները և ածանցյալները, այլ 

կգ 

20.14.34.430 Երկմեթիլտերեֆտալատ կգ 

20.14.34.450 Թթուներ արոմատիկ բազմակարբոնային, դրանց անհիդրիդները և 
ածանցյալները, այլ 

կգ 

20.14.34.700 Կիտրոնաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները, թթուներ կարբոնային 
սպիրտային, ֆենոլային, ալդեհիդային և կետոնային գործառնական խմբերով 

կգ 

20.14.34.730 Կիտրոնաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները կգ 

20.14.34.750 Կարբոնաթթուներ սպիրտային, ֆենոլային, ալդեհիդային և կետոնային 
գործառնական խմբերով 

կգ 

20.14.4 Օրգանական միացություններ ազոտ պարունակող ֆունկցիոնալ խմբերով 

 20.14.41 Միացություններ ամինային ֆունկցիոնալ խմբով 
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20.14.41.100 Միաամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, աղեր այդ միացությունների կգ 

20.14.41.130 Մեթիլամին, երկմեթիլամին, եռմեթիլամին և դրանց աղերը կգ 

20.14.41.150 Երկէթիլամին և դրա աղերը կգ 

20.14.41.170 Ացիլամիններ և դրանց ածանցյալները, այլ, աղեր այդ միացությունների կգ 

20.14.41.200 Բազմամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների 
աղերը 

կգ 

20.14.41.230 Էթիլեներկամին և դրա աղերը կգ 

20.14.41.250 Հեքսամեթիլեներկամին և դրա աղերը կգ 

20.14.41.270 Բազմամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, այլ, այդ միացությունների 
աղերը 

կգ 

20.14.41.300 Միաամիններ և բազմամիններ ցիկլանային (ցիկլաալկանային) և 
ցիկլատերպենային, աղեր և ածանցյալներ այդ միացությունների 

կգ 

20.14.41.500 Միաամիններ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների 
աղերը 

կգ 

20.14.41.510 Անիլին և դրա աղերը կգ 

20.14.41.530 Ածանցյալներ անիլինի և դրանց աղերը կգ 

20.14.41.550 Տոլուիդիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 

20.14.41.570 Միաամիններ արոմատիկ այլ, դրանց ածանցյալները և աղերը կգ 

20.14.41.700 Պոլիամիններ արոմատիկ և դրա ածանցյալները, այդ միացությունների 
աղերը 

կգ 

20.14.42 Ամինամիացություններ թթվածին պարունակող ֆունկցիոնալ խմբով, 
բացի լիզինից և գլյուտամինային թթվից 

 20.14.42.300 Ամինասպիրտներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները, իրենց կառուցվածքում 
միայն մեկ թթվածին պարունակող գործառնական խումբ ունեցող, դրանց 
աղերը 

կգ 

20.14.42.330 Միաէթանոլամինև դրա աղերը կգ 

20.14.42.350 Երկէթանոլամին և դրա աղերը կգ 

20.14.42.370 Եռէթանոլամին և դրա աղերը կգ 

20.14.42.390 Ամինասպիրտներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները, իրենց կառուցվածքում 
միայն մեկ թթվածին պարունակող գործառնական խումբ ունեցող, դրանց 
աղերը, այլ 

կգ 

20.14.42.900 Ամինամիացություններ, իրենց կառուցվածքում թթվածին պարունակող 
գործառական խմբեր ունեցող, բացի ամինասպիրտներից, լիզինից, 
գլուտատամինաթթվից և դրանց աղերից և եթերներից 

կգ 

20.14.43 Ուրեիններ և ուրեիդներ. կարբօքսիմիդային ֆունկցիոնալ խմբերով 
միացություններ. նիտրիլային ֆունկցիոնալ խմբերով միացություններ. 
դրանց ածանցյալները 

 20.14.43.100 Ուրեիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 

20.14.43.200 Սախարին և դրա աղերը կգ 

20.14.43.300 Իմիդներ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը (բացի 
սախարինից) 

կգ 

20.14.43.400 Իմիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 
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20.14.43.500 Ակրիլանիտրիլ կգ 

20.14.43.600 1-Ցիանգուանիդին (երկցիաներկամիդ) կգ 

20.14.43.700 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում նիտրիլային խումբ ունեցող, այլ կգ 

20.14.44 Միացություններ ազոտ պարունակող այլ ֆունկցիոնալ խմբերով 
 20.14.44.200 Երկազամիացություններ, ազամիացություններ և ազօքսիմիացություններ կգ 

20.14.44.300 Ածանցյալներ օրգանական հիդրազինի և հիդրօքսիլամինի կգ 

20.14.44.500 Իզոցիանատներ կգ 

20.14.44.900 Միացություններ այլ ազոտ պարունակող գործառնական խմբերով, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.14.5 Ծծմբաօրգանական միացություններ և այլ տարաօրգանական 
միացություններ. տարացիկլային միացություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

20.14.51 Ծծմբաօրգանական միացություններ և այլ տարաօրգանական 
միացություններ 

 20.14.51.300 Միացություններ ծծումբօրգանական կգ 

20.14.51.350 Երկթիոկարբոնատներ, երկթիոկարբամատներ, թիուրամմիասուլֆիդներ, 
թիուրամերկսուլֆիդներ թիուրամեռասուլֆիդներ 

կգ 

20.14.51.370 Մետիոնին կգ 

20.14.51.390 Միացություններ ծծումբօրգանական, այլ կգ 

20.14.51.500 Միացություններ անօրգանա-օրգանական, այլ կգ 

20.14.52 Տարացիկլային միացություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 
նուկլեոթթուներ և դրանց աղերը 

 20.14.52.100 Միացություններ տարացիկլային թթվածնի տարատոմով (տարատոմներով) կգ 

20.14.52.300 Միացություններ տարացիկլիկ, իրենց կառուցվածքում չխտացված իմիդազոլի 
օղակ ունեցող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.14.52.500 Միացություններ իրենց կառուցվածքում պիրիդինի, (իզո)քինոլինի փուլեր 
ունեցող, այլ միացություններ տարացիկլիկ, պարունակող միայն ազոտի 
տարատոմ(ներ) 

կգ 

20.14.52.600 Մելամին կգ 

20.14.52.700 e-Կապրոլակտամ կգ 

20.14.52.900 Նուկլեինաթթու և միացություններ տարացիկլիկ (ներառյալ թիազոլը, 
բենզոթիազոլը), այլ 

կգ 

20.14.53 Ֆոսֆորական թթուների բարդ եթերներ և դրանց աղերը կամ այլ 
անօրգանական թթուների բարդ եթերներ (բացի հալոգենաջրածնի բարդ 
եթերներից) և դրանց աղերը. դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները ածանցյալները 

 20.14.53.500 Եթերներ բարդ օրթոֆոսֆորաթթվի և դրանց աղերը (ներառյալ 
լակտոֆոսֆատները), դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված, նիտրոզացված 

կգ 

20.14.53.700 Եթերներ բարդ անօրգանական թթուների, այլ (բացի հալոգենաջրածինների 
բարդ եթերներից), դրանց աղերը և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված, նիտրոզացված 

կգ 
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20.14.53.750 Եթերներ բարդ թիոֆոսֆորաթթվի (ֆոսֆորաթիոատներ), դրանց աղերը և 
ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված, նիտրոզացված 

կգ 

20.14.53.790 Եթերներ բարդ անօրգանական թթուների, այլ (բացի 
հալոգենաջրածիններից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.14.6 Պարզ եթերներ, օրգանական պերօքսիդներ, էպօքսիդներ, ացետալներ և 
կիսաացետալներ. այլ օրգանական միացություններ 

 20.14.61 Միացություններ ալդեհիդային ֆունկցիոնալ խմբով 
 20.14.61.100 Ալդեհիդներ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 

գործառնական խմբեր  
կգ 

20.14.61.110 Մեթանալ (ֆորմալդեհիդ) կգ 

20.14.61.130 Ացետալդեհիդ կգ 

20.14.61.150 Բուտանալ (յուղային ալդեհիդ, նորմալ իզոմեր) կգ 

20.14.61.190 Ալդեհիդներ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 
գործառնական խմբեր, այլ 

կգ 

20.14.61.200 Ալդեհիդներ ցիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 
գործառական խմբեր  

կգ 

20.14.61.300 Ալդեհիդասպիրտներ կգ 

20.14.61.400 Ալդեհիդներ պարզ եթերների, ալդեհիդներ ֆենոլների և ալդեհիդներ, 
թթվածին պարունակող ևս մեկ գործառնական խումբ ունեցող 

կգ 

20.14.61.430 Վանիլին (4-օքսի-3-մեթօքսիբենզալդեհիդ) կգ 

20.14.61.450 էթիլվանիլին (3-էթօքսի-4-հիդրօքսիբենզալդեհիդ) կգ 

20.14.61.470 Ալդեհիդներ պարզ եթերների, ալդեհիդներ ֆենոլների, ալդեհիդներ թթվածին 
պարունակող ուրիշ գործառնական խմբով, այլ 

կգ 

20.14.61.500 Պոլիմերներ ալդեհիդների ցիկլիկ կգ 

20.14.61.600 Պարաֆորմալդեհիդ կգ 

20.14.61.700 Ածանցյալներ հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և նիտրոզինացված 
24.14.61 ենթակարգի միացությունների 

կգ 

20.14.62 Միացություններ կետոնային ֆունկցիոնալ խմբով և քինոնային 
ֆունկցիոնալ խմբով  

 20.14.62.100 Կետոններ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 
գործառնական խմբեր  

կգ 

20.14.62.110 Ացետոն կգ 

20.14.62.130 Բուտանոն (մեթիլէթիլկետոն) կգ 

20.14.62.150 4-Մեթիլ-2 պենտանոն (մեթիլիզոբուտիլկետոն) կգ 

20.14.62.190 Կետոններ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 
գործառնական խմբեր, այլ 

կգ 

20.14.62.300 Կետոններ, այլ, բացի ացիկլիկ կետոններից կգ 

20.14.62.310 Քափուր և կետոնասպիրտներ, կետոնալդեհիդներ, կետոնաֆենոլներ, 
կետոններ արոմատիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ 
գործառնական խմբեր 

կգ 

20.14.62.330 Ցիկլահեքսանոն և մեթիլցիկլահեքսանոններ կգ 

20.14.62.350 Իոնոններ և մեթիլիոնոններ կգ 
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20.14.62.390 Կետոններ ցիկլանային (ցիկլաալկանյան), ցիկլենային (ցիկլաալկենյան) և 
ցիկլատերպենային, չպարունակող ուրիշ թթվածին պարունակող 
գործառնական խմբեր, այլ 

կգ 

20.14.62.600 Քինոններ կգ 

20.14.62.700 Ածանցյալներ կետոնների և քինոնների հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված և նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63 Պարզ եթերներ, օրգանական պերօքսիդներ, էպօքսիդներ, ացետալներ, 
կիսաացետալներ և դրանց ածանցյալները 

 20.14.63.100 Եթերներ պարզ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.14.63.130 Եթեր երկէթիլային կգ 

20.14.63.190 Եթերներ պարզ ացիկլիկ, այլ (բացի էթիլ եթերից) և դրանց ածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.14.63.200 Եթերներ պարզ ցիկլանային (ցիկլաալկանային), ցիկլենային 
(ցիկլաալկենային), արոմատիկ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.230 Եթերներ պարզ ցիկլանային (ցիկլաալկանային), ցիկլենային 
(ցիկլաալկենային) կամ ցիկլատերպենային և դրանցածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.250 Եթերներ պարզ արոմատիկ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.300 Եթերասպիրտներ պարզ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.330 Երկէթիլենգլիկոլ (երկգլիկոլ) կգ 

20.14.63.390 Եթերասպիրտներ պարզ, այլ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.500 Եթերաֆենոլներ, եթերասպիրտաֆենոլներ և դրանց ածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.600 Պերօքսիդներ սպիրտների, եթերների պարզ և կետոնների և դրանց 
ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.700 Էպօքսիդներ, էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ, էպօքսիեթերներ, 
կառուցվածքում եռանդամ օղակ պարունակող և դրանց ածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.730 Օքսիրան (էթիլենօքսիդ) կգ 

20.14.63.750 Մեթիլօքսիրան (պրոպիլենօքսիդ) կգ 

20.14.63.790 Էպօքսիդներ, էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ, էպօքսիեթերներ պարզ, 
այլ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզինացված 

կգ 

20.14.63.800 Ացետալներ և կիսաացետալներ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

կգ 
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20.14.64 Ֆերմենտներ և այլ օրգանական միացություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 20.14.64.300 Միացություններ օրգանական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

20.14.64.500 Խմորիչ շրդանի և դրա խտանյութերը կգ 

20.14.64.700 Խմորիչներ (էնզիմներ), պատրաստուկներ խմորիչների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.14.7 Հիմնական քիմիական օրգանական տարբեր նյութեր  
 20.14.71 Բուսական ծագման մթերքի կամ խեժերի ածանցյալներ 
 20.14.71.200 Նյութեր հանքային բնական ակտիվացրած, ոսկոր թրծած կգ 

20.14.71.300 Յուղ մանրուռու մաքրված կամ չմաքրված կգ 

20.14.71.400 Բևեկնայուղ (սկիպիդար) սուլֆատային, բնափայտե, յուղ փշատերևային և 
նյութեր համանման 

կգ 

20.14.71.500 Բևեկնախեժ, թթուներ խեժային և դրանց ածանցյալները, սպիրտներ և յուղեր 
բևեկնախեժի, խեժեր վերահալված 

կգ 

20.14.71.700 Նավթա բնափայտի, կուպր բուսական, կուպր գարեջրագործական և նյութեր 
համանման բևեկնախեժի, խեժային թթուների կամ բուսական կուպրի հիմքով 

կգ 

20.14.72 Փայտածուխ 
 20.14.72.000 Փայտածուխ, ներառյալ շեղջաքարացվածը կգ 

20.14.73 Յուղեր, քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան թորման այլ մթերք և 
համանման մթերք  

 20.14.73.300 Տոլուոլ և քսիլոլ կգ 

20.14.73.400 Նավթալին և արոմատիկ ածխաջրածինների խառնուրդներ, այլ կգ 

20.14.73.500 Ֆենոլներ կգ 

20.14.73.600 Յուղեր կրեոզոտային, յուղեր և նյութեր քարածխի խեժի 
բարձրաջերմաստիճան թորման, այլ և նյութեր համանման, այլ 

կգ 

20.14.73.650 Յուղեր կրեոզոտային կգ 

20.14.73.670 Յուղեր և նյութեր քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան թորման, այլ և 
նյութեր համանման, այլ 

կգ 

20.14.73.700 Կուպր և կոքս կուպրային, ստացված քարածխի խեժից և հանքային 
խեժերից, այլ 

կգ 

20.14.74 Չբնափոխված էթիլային սպիրտ 80 զանգ.%-ից ոչ պակաս սպիրտի 
պարունակությամբ    

20.14.74.000 Չբնափոխված էթիլային սպիրտ 80 զանգ.%-ից ոչ պակաս սպիրտի 
պարունակությամբ 

կգ 

20.14.75 Էթիլային սպիրտ և այլ բնափոխված սպիրտներ ցանկացած խտության 
 20.14.75.000 Էթիլային սպիրտ և այլ բնափոխված սպիրտներ ցանկացած խտության կգ 

20.14.8 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի մանրուռու 
յուղից 

 20.14.80 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի 
մանրուռու յուղից 

 20.14.80.000 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի մանրուռու 
յուղից 

կգ 
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20.14.9 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.14.99 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 20.14.99.000 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.15 Պարարտանյութեր և ազոտական միացություններ 
 20.15.1 Ազոտական թթու. սուլֆազոտական թթուներ. ամոնիակ 

 20.15.10 Ազոտական թթու. սուլֆազոտական թթուներ. ամոնիակ  
 20.15.10.500 Թթու ազոտական, թթուներ սուլֆազոտական (ազոտական և ծծմբական 

թթուներ խառնուրդներ) 
կգ N 

20.15.10.700 Ամոնիակ կգ N 

20.15.10.750 Ամոնիակ անջուր կգ N 

20.15.10.770 Լուծույթ ամոնիակի ջրային կգ N 

20.15.2 Ամոնիումի քլորիդ. նիտրիտներ 
 20.15.20 Ամոնիումի քլորիդ. նիտրիտներ 
 20.15.20.200 Քլորիդ ամոնիումի կգ 

20.15.20.300 Նիտրիտներ կգ N 

20.15.20.500 Նիտրատներ կալիումի կգ N 

20.15.20.700 Կարբոնատ ամոնիումի տեխնիկական և կարբոնատներ ամոնիումի, այլ կգ N 

20.15.3 Պարարտանյութեր ազոտական, հանքային կամ քիմիական    
20.15.31 Միզանյութ 

 20.15.31.100 Միզանյութ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.31.130 Միզանյութ, պարունակող 45 զանգ.%-ից ավելի ազոտ ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.31.190 Միզանյութ, պարունակող 45 զանգ.%-ից ոչ ավելի ազոտ ջրազրկված 
չորնյութի հաշվարկով, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից 

կգ N 

20.15.32 Ամոնիումի սուլֆատ   
20.15.32.200 Սուլֆատ ամոնիումի, աղեր կրկնակի և խառնուրդներ ամոնիումի սուլֆատի և 

նիտրատիբացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.32.230 Սուլֆատ ամոնիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.33 Ամոնիումի նիտրատ 
 20.15.33.300 Նիտրատ ամոնիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 

պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 
կգ N 
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20.15.33.400 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, բացի 
հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-
ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.34 Կրկնակի աղեր և խառնուրդներ կալցիումի նիտրատի ու ամոնիումի 
նիտրատի    

20.15.34.000 Աղեր կրկնակի և խառնուրդներ կալցիումի նիտրատի և ամոնիումի 
նիտրատի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով կգ N 

20.15.35 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի ու կալցիումի կարբոնատի կամ այլ 
անօրգանական նյութերի (ոչ պարարտանյութերի) հետ 

 20.15.35.300 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, պարունակող 
28 զանգ.%-ից ոչ ավելի ազոտ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.35.800 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, պարունակող 
28 զանգ.%-ից ավելի ազոտ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.39 Այլ ազոտական պարարտանյութեր և խառնուրդներ  
 20.15.39.300 Աղեր կրկնակի և խառնուրդներ ամոնիումի սուլֆատի և նիտրատի, այլ, բացի 

հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-
ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.39.600 Խառնուրդներ միզանյութի և ամոնիումի նիտրատի լուծույթներում ջրային 
կամ ամոնիումային, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.39.900 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական ազոտական, այլ, բացի 
հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-
ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.4 Պարարտանյութեր ֆոսֆատական, հանքային կամ քիմիական    
20.15.41 Սուպերֆոսֆատներ    
20.15.41.000 Սուպերֆոսֆատներ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 

պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 
կգ 
P2O5 

20.15.49 Այլ ֆոսֆատական պարարտանյութեր 

 20.15.49.100 Ֆոսֆատաշլակ (հիմնական շլակ), բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

կգ 
P2O5 

20.15.49.200 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական ֆոսֆորական, բացի հաբերով, 
ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել 
կշռով 

կգ 
P2O5 

20.15.5 Պարարտանյութեր կալիումական, հանքային կամ քիմիական    
20.15.51 Կալիումի քլորիդ (քլորային կալիում) 

 20.15.51.000 Քլորիդ կալիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

կգ 
K2O 

20.15.52 Կալիումի սուլֆատ (պոտաշի սուլֆատ) 
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20.15.52.000 Սուլֆատ կալիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ 
K2O 

20.15.59 Այլ կալիումական պարարտանյութեր 
 20.15.59.000 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական կալիումական, բացի հաբերով, 

ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի 
կշռով 

կգ 
K2O 

20.15.6 Նատրիումի նիտրատ    
20.15.60 Նատրիումի նիտրատ 

 20.15.60.100 Նիտրատ կալիումի բնական, բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

կգ 

20.15.60.200 Նիտրատ կալիումի, բացի բնականից,բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

կգ N 

20.15.7 Պարարտանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 20.15.71 Պարարտանյութեր երեք սնուցիչ տարրերի` ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի 

պարունակությամբ 
 20.15.71.200 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող երեք սնուցող 

տարր՝ ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում 
կգ 

20.15.71.230 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող ազոտ ֆոսֆոր և 
կալիում, 10 զանգ.%-ից ավել ազոտի պարունակությամբ ջրազրկված չոր 
նյութի հաշվարկով 

կգ 

20.15.71.250 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող ազոտ, ֆոսֆոր 
և կալիում, 10 զանգ.%-ից ոչ ավել ազոտի պարունակությամբ ջրազրկված չոր 
նյութի հաշվարկով 

կգ 

20.15.72 Երկամոնիումֆոսֆատ   
20.15.72.000 Երկամոնիումֆոսֆատ կգ 

20.15.73 Միաամոնիումֆոսֆատ 
 20.15.73.000 Միաամոնիումֆոսֆատ 
 20.15.74 Պարարտանյութեր երկու սնուցիչ տարրերի` ազոտի և ֆոսֆորի 

պարունակությամբ 
 20.15.74.500 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող ազոտ և ֆոսֆոր, 

նիտրատներ և ֆոսֆատներ 
կգ 

20.15.74.530 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող նիտրատներ և 
ֆոսֆատներ, այլ 

կգ 

20.15.74.590 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող ազոտ և ֆոսֆոր, 
այլ 

կգ 

20.15.75 Պարարտանյութեր երկու սնուցիչ տարրերի` ֆոսֆորի և կալիումի 
պարունակությամբ 

 20.15.75.600 Սուպերֆոսֆատներ կալիումական, պարարտանյութեր հանքային և 
քիմիական, պարունակող ֆոսֆոր և կալիում, այլ 

կգ 

20.15.75.630 Սուպերֆոսֆատներ կալիումի կգ 

20.15.75.690 Պարարտանյութեր, պարունակող ֆոսֆոր և կալիում, այլ կգ 

20.15.76 Կալիումի նիտրատներ 
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20.15.76.000 Կալիումի նիտրատներ 
 20.15.79 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, առնվազն երկու սնուցիչ 

տարրերի (ազոտ, ֆոսֆատ, պոտաշ) պարունակությամբ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 20.15.79.100 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական հաբերով, ձևերով և 
համանման փաթեթներով, որոնց համաքաշ-զանգվածը չի գերազանցում 10 
կգ-ը 

կգ 

20.15.79.200 Պարարտանյութեր այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

20.15.8 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 20.15.80 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

20.15.80.000 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 20.15.9 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

20.15.99 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 20.15.99.000 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 20.16 Պլաստմասսա առաջնային ձևերով  
 20.16.1 Էթիլենի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
 20.16.10 Էթիլենի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
 20.16.10.300 Պոլիէթիլեն 0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.10.350 Պոլիէթիլեն գծային 0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.10.390 Պոլիէթիլեն, այլ,0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.10.500 Պոլիէթիլեն 0,94-ից ոչ պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.10.700 Համապոլիմերներ էթիլենի վինիլացետատով առաջնային ձևերով կգ 

20.16.10.900 Պոլիմերներ էթիլենի առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.2 Ստիրոլի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
 20.16.20 Ստիրոլի պոլիմերներ առաջնային ձևերով  
 20.16.20.300 Պոլիստիրոլ և պենոստիրոլ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.20.350 Պենոպոլիստիրոլ կգ 

20.16.20.390 Պոլիստիրոլ (բացի պենոպոլիստիրոլից) առաջնային ձևերով կգ 

20.16.20.500 Համապոլիմերներ ստիրոլի ակրիլոնիտրիլով (CAH) առաջնային ձևերով կգ 

20.16.20.700 Համապոլիմեր ակրիլոնիտրիլի բուտադիենստիրոլով (ABC-պլաստիկ) կգ 

20.16.20.900 Պոլիստիրոլ, այլ, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.3 Վինիլքլորիդի կամ այլ հալոգենացված օլեֆինների պոլիմերներ առաջնային 
ձևերով   
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20.16.30 Վինիլքլորիդի կամ այլ հալոգենացված օլեֆինների պոլիմերներ 
առաջնային ձևերով  

 20.16.30.100 Պոլիվինիլքլորիդ, չխառնված այլ բաղադրամասերի հետ, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.30.200 Պոլիվինիլքլորիդ, այլ նյութերի հետ խառնուրդում կգ 

20.16.30.230 Պոլիվինիլքլորիդ պլաստիկացված այլ նյութերի հետ խառնուրդում, 
առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.30.250 Պոլիվինիլքլորիդ չպլաստիկացված այլ նյութերի հետ խառնուրդում, 
առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.30.400 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.30.430 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ մամլիչ-փոշիների 
տեսքով 

կգ 

20.16.30.450 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ առաջնային ձևերով, 
այլ 

կգ 

20.16.30.500 Պոլիմերներ վինիլիդենքլորիդի առաջնային ձևերով կգ 

20.16.30.600 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն առաջնային ձևերով կգ 

20.16.30.630 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.30.650 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.30.700 Ֆտորպոլիմերներ, այլ (բացի պոլիտետրաֆտորէթիլենից) առաջնային 
ձևերով , այլ 

կգ 

20.16.30.900 Պոլիմերներ օլեֆինների հալոգենացված առաջնային ձևերով, չներառված 
ուրիշ խնբավորումներում 

կգ 

20.16.4 Բազմաացետալներ, պարզ եթերների այլ պոլիմերներ և էպօքսիդային խեժեր 
առաջնային ձևերով. պոլիկարբոնատներ, ալկիդային խեժեր, ալիլային 
սպիրտի բարդ եթերների պոլիմերներ և բարդ եթերների այլ պոլիմերներ 
առաջնային ձևերով 

 20.16.40 Բազմաացետալներ, պարզ եթերների այլ պոլիմերներ և էպօքսիդային 
խեժեր առաջնային ձևերով. պոլիկարբոնատներ, ալկիդային խեժեր, 
ալիլային սպիրտի բարդ եթերների պոլիմերներ և բարդ եթերների այլ 
պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

 20.16.40.100 Պոլիացետալներ, պոլիէթիլենգլիկոլներ և բազմաեթերներ սպիրտների պարզ, 
այլ, առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.40.130 Պոլիացետալներ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.150 Պոլիէթիլենգլիկոլներ և բազմաեթերներ սպիրտների պարզ, այլ, առաջնային 
ձևերով 

կգ 

20.16.40.200 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.230 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.40.250 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.40.300 Խեժեր էպօքսիդային առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.400 Պոլիկարբոնատներ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.430 Պոլիկարբոնատներ մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.40.450 Պոլիկարբոնատներ առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.40.500 Խեժեր ալկիդային առաջնային ձևերով կգ 
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20.16.40.600 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ կգ 

20.16.40.620 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ 183մլ/գ-ից ավելի խտությամբ կգ 

20.16.40.640 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ, այլ կգ 

20.16.40.700 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, հեղուկ չհագեցած, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.800 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.830 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, մամլիչ-փոշիների 
տեսքով 

կգ 

20.16.40.850 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, առաջնային ձևերով, 
այլ 

կգ 

20.16.40.900 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, բացի չհագեցածից, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.40.930 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, բացի չհագեցածից, մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.5 Այլ պլաստմասսա առաջնային ձևերով. իոնափոխանակման խեժեր    
20.16.51 Պրոպիլենի կամ այլ օլեֆինների պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

  
20.16.51.300 Պոլիպրոպիլեն առաջնային ձևերով կգ 

20.16.51.350 Պոլիպրոպիլեն մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.51.370 Պոլիպրոպիլեն առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.51.500 Պոլիպրոպիլեն, այլ, և պոլիօլեֆիններ, այլ, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.52 Վինիլացետատի կամ այլ բարդ վինիլային եթերների պոլիմերներ և այլ 
վինիլային պոլիմերներ առաջնային ձևերով   

20.16.52.300 Պոլիվինիլացետատ, մանրացրած ջրում, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.52.500 Պոլիվինիլացետատ (բացի ջրում մանրացրածից) առաջնային ձևերով կգ 

20.16.52.700 Բազմաեթերներ և պոլիվինիլներ վինիլային բարդ, այլ, բացի 
վինիլացետատից, առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.53 Պոլիակրիլատներ առաջնային ձևերով    
20.16.53.500 Պոլիմեթիլմետակրիլատ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.53.550 Պոլիմեթիլմետակրիլատ մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.53.570 Պոլիմեթիլմետակրիլատ առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.53.900 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.53.950 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, մամլիչ-փոշիների 
տեսքով 

կգ 

20.16.53.970 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, առաջնային 
ձևերով, այլ 

կգ 

20.16.54 Պոլիամիդներ առաջնային ձևերով 
 20.16.54.500 Պոլիամիդ-6,-11,-12,- 6.6,-6.9,-6.10 և -6.12 առաջնային ձևերով կգ 

20.16.54.900 Պոլիամիդներ այլ, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.54.950 Պոլիամիդներ, այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.54.970 Պոլիամիդներ, այլ, առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.55 Կարբամիդաֆորմալդեհիդային, թիոկարբամիդաֆորմալդեհիդային և 
մելամինաֆորմալդեհիդային խեժեր առաջնային ձևերով 

 20.16.55.500 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր առաջնային ձևերով կգ 
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20.16.55.550 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.55.570 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.55.700 Խեժեր մելամինի առաջնային ձևերով կգ 

20.16.55.750 Խեժեր մելամինի մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.55.770 Խեժեր մելամինի առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.56 Այլ ամինաալդեհիդային, ֆենոլալդեհիդային և պոլիուրեթանային խեժեր 
առաջնային ձևերով  

 20.16.56.300 Ամինախեժեր,այլ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.56.350 Ամինախեժեր,այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.56.370 Ամինախեժեր,այլ առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.56.500 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային առաջնային ձևերով կգ 

20.16.56.550 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային մամլիչ-փոշիների տեսքով կգ 

20.16.56.570 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային առաջնային ձևերով, այլ կգ 

20.16.56.700 Բազմուրեթաններ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.57 Սիլիկոններ առաջնային ձևերով   

20.16.57.000 Սիլիկոններ առաջնային ձևերով կգ 

20.16.59 Այլ պլաստմասսա առաջնային ձևերով, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 20.16.59.100 Խեժեր նավթային, կումարոնային, ինդենային կամ կումարոն-ինդենային և 
պոլիտերպեններ առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.59.200 Պոլիսուլֆիդներ, պոլիսուլֆոններ և այլ քիմիական նյութեր, առաջնային 
ձևերով 

կգ 

20.16.59.300 Ացետատներ թաղանթանյութի առաջնային ձևերով կգ 

20.16.59.400 Նիտրատներ թաղանթանյութի (ներառյալ կոլոդիումները) առաջնային 
ձևերով 

կգ 

20.16.59.500 Եթերներ թաղանթանյութի պարզ և ածանցյալներ թաղանթանյութի, այլ, 
առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.59.600 Պոլիմերներ բնական և պոլիմերներ բնական ձևափոխված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (ներառյալ ալգինաթթուն, պնդացած պրոտեինները, 
բնական կաուչուկի քիմիական ածանցյալները), առաջնային ձևերով 

կգ 

20.16.59.700 Խեժեր իոնափոխանակման պոլիմերների հիմքի վրա, առաջնային ձևերով կգ 

20.16.9 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.16.99 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.16.99.000 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.17 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով  
 20.17.1 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով   

20.17.10 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով  
 20.17.10.500 Լատեքս առաջնային ձևերով կգ 
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20.17.10.900 Կաուչուկներ, այլ, առաջնային ձևերով կգ 

20.17.9 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.17.99 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.17.99.000 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.2 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
 20.20 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
 20.20.1 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
 20.20.11 Միջատասպան նյութեր 
 20.20.11.200 Միջատասպաններ բուսական նյութերի հիմքի վրա, կենսաբանական, 

կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.300 Միջատասպաններ քլորացված ածխաջրածինների հիմքի վրա, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.400 Միջատասպաններ կարբամատների հիմքի վրա,կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.500 Միջատասպաններ ֆոսֆորօրգանական միացությունների հիմքի վրա, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.600 Միջատասպաններ պիրետրոիդների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.700 Միջատասպաններ նավթամթերքի հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.11.900 Միջատասպաններ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12 Հերբիցիդներ 
 20.20.12.200 Հերբիցիդներ ֆենօքսիհորմոնների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 

փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12.300 Հերբիցիդներ տրիազինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 
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20.20.12.400 Հերբիցիդներ ամիդների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12.500 Հերբիցիդներ կարբամատների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12.600 Հերբիցիդներ երկնիտրոանիլինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12.700 Հերբիցիդներ միզանյութի, ուրացիլի, սուլֆոնիլմիզանյութի հիմքի վրա, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.12.900 Հերբիցիդներ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.13 Միջոցներ բույսերի ծլման դեմ, բույսերի աճը կարգավորող նյութեր 

 20.20.13.500 Միջոցներ ծլման դեմ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.13.700 Կարգավորիչներ բույսերի աճի, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.14 Ախտահանիչ միջոցներ 
 20.20.14.300 Միջոցներ ախտահանիչ ամոնիումի աղերի հիմքի վրա, կշռածրարված 

ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.14.500 Միջոցներ ախտահանիչ հալոգենացված միացությունների հիմքի վրա, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.14.900 Միջոցներ ախտահանիչ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15 Սնկասպան նյութեր   
20.20.15.500 Սնկասպաններ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 

առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.520 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի, կշռածրարված 
ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 
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20.20.15.530 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի 
երկթիոկարբամատների հիմքի վրա,կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.550 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի 
բենզիմիդազոլի հիմքի վրա,կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.560 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի եռազոլների և 
երկազոլների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.570 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի երկազինների 
և մորֆոլինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.590 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի, այլ, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների 
տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.19 Այլ թունաքիմիկատներ. այլ ագրոքիմիական արտադրանք  
 20.20.19.300 Ագրոքիմիական արտադրանք` պարունակող մեկ կամ մի քանի 

նյութեր`ալդրին, բինապակրիլ, կամֆեխլոր (տոկսաֆեն), կապտաֆոլ, 
խլորդան, քլորդիմեֆորմ, քլորբենզիլատ, դիելդրին, դինոսեբ և իր աղերը, 
էթիլենդիբրոմիդ, էթիլենդիքլորիդ, 
ֆտորացետամիդ,գեպտաքլոր,գեքսաքլորբենզոլ 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.700 Ռոդենտիցիդներ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.730 Ռոդենտիցիդներ հակամակարդիչներ, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացվածպատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.750 Ռոդենտիցիդներ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.15.790 Մթերք համանման ռոդենտիցիդներին, այլ ակտվ 
/ ն կգ 

20.20.9 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 20.20.99 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 
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20.20.99.000 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 20.3 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութեր, 
պոլիգրաֆիական ներկեր և մածիկներ   

20.30 Լաքաներկային և ծածկապատման համար համանման նյութեր, 
պոլիգրաֆիական ներկեր և մածիկներ 

 20.30.1 Լաքաներկային և պոլիմերային հիմքով համանման նյութեր 
 20.30.11 Լաքաներկային նյութեր ակրիլային կամ վինիլային պոլիմերների հիմքով, 

մանրացված կամ լուծված ջրային միջավայրում  
 20.30.11.500 Ներկեր և լաքեր ակրիլային և վինիլային պոլիմերների հիմքի վրա, 

մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 
կգ 

20.30.11.700 Ներկեր և լաքեր, այլ, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ջրային 
միջավայրում 

կգ 

20.30.11.720 Ներկեր և լաքեր ալկիդային խեժերի հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) 
կամ լուծված ջրային միջավայրում 

կգ 

20.30.11.730 Ներկեր և լաքեր էլեկտրալյումինեսցենտային, մանրացված (դիսպերսված) 
կամ լուծված ջրային միջավայրում 

կգ 

20.30.11.750 Ներկեր և լաքեր, այլ, տարածքի ներսում օգտագործելու համար, մանրացված 
(դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

կգ 

20.30.11.770 Ներկեր և լաքեր, այլ, տարածքից դուրս օգտագործելու համար, մանրացված 
(դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

կգ 

20.30.12 Լաքաներկային նյութեր բարդ բազմաեթերների, ակրիլային կամ 
վինիլային պոլիմերների հիմքով, մանրացված կամ լուծված ոչ ջրային 
միջավայրում. լուծույթներ 

 20.30.12.200 Ներկեր և լաքեր, ներառյալ արծնները և արծնուկները բարդ բազմաեթերների 
հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող օրգանական 
լուծիչներում 

կգ 

20.30.12.250 Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և արծնուկները) բարդ 
բազմաեթերների հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված 
ցնդող օրգանական լուծիչներում, եթե լուծիչի պարունակությունը լուծույթի 50 
զանգ.%-իցավելի է 

կգ 

20.30.12.290 Ներկեր և լաքեր, (ներառյալ արծնները և արծնուկները) բարդ 
բազմաեթերների հիմքի վրա, այլ, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված 
ցնդող օրգանական լուծիչներում 

կգ 

20.30.12.300 Ներկեր և լաքեր, (ներառյալ արծնները և արծնուկները) պոլիակրիլատների և 
պոլիվինիլների հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող 
օրգանական լուծիչներում, եթե լուծիչի պարունակությունը լուծույթի 50 
զանգ.%-ից ավել է 

կգ 

20.30.12.500 Ներկեր և լաքեր, այլ, պոլիակրիլատների և պոլիվինիլների հիմքի վրա կգ 

20.30.12.550 Ներկեր և լաքեր, այլ, ակրիլային պոլիակրիլատների հիմքի վրա կգ 

20.30.12.570 Ներկեր և լաքեր, այլ, պոլիվինիլների հիմքի վրա կգ 

20.30.12.700 Ներկեր և լաքեր լուծույթներում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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20.30.12.900 Ներկեր և լաքեր սինթետիկ պոլիմերների հիմքի վրա, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.30.2 Այլ լաքաներկային նյութեր և համանման արտադրատեսակներ. 
գեղարվեստական և պոլիգրաֆիական ներկեր   

20.30.21 Գունանյութեր, պղտորիչներ և ներկեր պատրաստի, ապակենման 
արծններ և ջնարակներ, անգոբներ, հեղուկ փայլանյութեր և համանման 
արտադրատեսակներ. ապակենման բովախառնուրդ   

20.30.21.300 Գունանյութեր պատրաստի, պղտորիչներ, ներկեր և պատրաստուկներ 
համանման խեցեգործության համար 

կգ 

20.30.21.500 Արծններ և ջնարակներ ապակենման, անգոբներ և բաղադրություններ 
համանման խեցեգործության, արծնների և ապակու համար 

կգ 

20.30.21.700 Փայլեր հեղուկ և բաղադրություններ համանման, բովախառնուրդ 
ապակենման և ապակի այլ, փոշու տեսքով, հատիկներով կամ փաթիլներով 

կգ 

20.30.22 Այլ լաքաներկային նյութեր. պատրաստի չորարարներ (սիկատիվներ) 

 20.30.22.130 Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները, արծնուկները) յուղային, կաշվի 
երեսամշակման համար 

կգ 

20.30.22.150 Ներկեր և լաքեր, այլ, բացի յուղայինից, գունանյութեր պատրաստի ջրային, 
կաշվի երեսամշակման համար, այլ 

կգ 

20.30.22.200 Չորարարներ (սիկատիվներ) պատրաստի կգ 

20.30.22.300 Նրբաթիթեղ դրոշմատպման համար կգ 

20.30.22.400 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), 
մանրացված (դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ 
մածկանման տեսքով, ներկերի (ներառյալ արծնների), մարգարտյա 
բնահյութերի (էսենցիաների) արտադրության համար օգտագործվողի 
տեսակի 

կգ 

20.30.22.430 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), 
մանրացված (դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ 
մածկանման տեսքով, ներկերի (ներառյալ արծնների), մարգարտյա 
բնահյութերի (էսենցիաների) արտադրության համար օգտագործվողի 
տեսակի, բացի մանրածախ առևտրի համար կշռածրարվածներից 

կգ 

20.30.22.450 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), 
մանրացված (դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ 
մածկանման տեսքով, ներկերի (ներառյալ արծնների) և ներկանյութեր 
արտադրությանհամար օգտագործվողի տեսակի, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, բացի մարգարտյա բնահյութերից (էսենցիաներից) 

կգ 

20.30.22.500 Մածիկներ ներկման, մածիկներ ապակու և այգու, ցեմենտներ խեժային, 
բաղադրություններ խցվածքի և մածիկներ այլ 

կգ 

20.30.22.530 Մածիկներ ապակու և այգու, ցեմենտներ խեժային, բաղադրություններ 
խցվածքի համար և այլ մածիկներ 

կգ 

20.30.22.550 Մածիկներ ներկարարի կգ 

20.30.22.600 Բաղադրություններ ոչ հրահեստճակատային մակերևույթների, շենքի ներքին 
պատերի, հատակների, առաստաղների և այլնի պատրաստման համար 

կգ 
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20.30.22.700 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ բարդ օրգանական, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բաղադրություններ պատրաստի ներկերի կամ լաքերի 
հեռացման համար 

կգ 

20.30.22.730 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ օրգանական բաղադրանյութային 
բուտիլացետատի հիմքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.30.22.790 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ օրգանական բաղադրանյութային, այլ կգ 

20.30.23 Ներկեր նկարիչների, սովորողների կամ ցուցանակներ ձևավորողների 
համար, տարերանգային ներկանյութեր, սիրողական ներկեր և 
համանման արտադրատեսակներ 

 20.30.23.500 Ներկեր գեղարվեստական, օգտագործվող նկարիչների, ուսանողների 
կողմից կամ ցուցանակների ձևավորման համար, ներկանյութեր երանգային, 
ներկեր ժամանցի համար և արտադրանք համանման լրակազմերով 

կգ 

20.30.23.700 Ներկեր գեղարվեստական, օգտագործվող նկարիչների, ուսանողների 
կողմից կամ ցուցանակների ձևավորման համար, ներկանյութեր երանգային, 
ներկեր ժամանցի համար և արտադրանք համանման, հաբերով, 
պարկուճներով, բանկաներով, սրվակներով, արկղերով կամ համանման 
ձևերով կամ փաթեթվածքներով (բացի լրակազմերով ներկերից) 

կգ 

20.30.24 Ներկեր պոլիգրաֆիական 
 20.30.24.500 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև կգ 

20.30.24.530 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև վիմագրական կգ 

20.30.24.550 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև ֆլեքսոգրաֆիական կգ 

20.30.24.590 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև, այլ կգ 

20.30.24.700 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից կգ 

20.30.24.730 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, վիմագրական կգ 

20.30.24.750 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, ֆլեքսոգրաֆիական կգ 

20.30.24.790 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, այլ կգ 

20.30.9 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 
պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.30.99 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 
պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.30.99.000 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 
պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.4 Օճառ և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցներ, օծանելիք և 
կոսմետիկական միջոցներ 

 20.41 Օճառ և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցներ 
 20.41.1 Գլիցերին   

20.41.10 Գլիցերին   
20.41.10.000 Գլիցերին կգ 

20.41.2 Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր, բացի օճառից  
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20.41.20 Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր, բացի օճառից  
 20.41.20.100 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական անիոնաակտիվ, բացի օճառից կգ 

20.41.20.200 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական կատիոնաակտիվ, բացի օճառից կգ 

20.41.20.300 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական, ոչ իոնոգեն, բացի օճառից կգ 

20.41.20.900 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական, բացի օճառից, այլ կգ 

20.41.3 Օճառ, լվացող և մաքրող միջոցներ 
 20.41.31 Օճառ և օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր ու որպես օճառ 

օգտագործվող միջոցներ. օճառով կամ լվացող միջոցներով տոգորված, 
պատված թուղթ, բամբակ, թաղիք, նրբաթաղիք կամ ոչ գործվածքային 
նյութեր 

 20.41.31.100 Լուծվող օճառ կգ 

20.41.31.200 Պինդ օճառ կգ 

20.41.31.300 Փափուկ օճառ կգ 

20.41.31.400 Հեղուկ օճառ կգ 

20.41.31.500 Ձեռքի օճառ կգ 

20.41.31.600 Տնտեսական օճառ կգ 

20.41.31.900 Օճառ, այլ կգ 

20.41.32 Լվացող և լվացքի միջոցներ  
 20.41.32.400 Միջոցներ մակերևութաակտիվ, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

(բացի որպես օճառ օգտագործվողից) 
կգ 

20.41.32.500 Միջոցներ լվացող և մաքրող, միջոցներ լվացող օժանդակ, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար (բացի մակերևութաակտիվ միջոցներից) 

կգ 

20.41.32.520 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
կոպիտ լվացման համար 

կգ 

20.41.32.530 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
նուրբ լվացման համար 

կգ 

20.41.32.570 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
սպասքի համար 

կգ 

20.41.32.590 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
այլ 

կգ 

20.41.32.600 Միջոցներ մակերևութաակտիվ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար կգ 

20.41.32.700 Միջոցներ լվացող և մաքրող, միջոցներ լվացող օժանդակ, բացի 
մակերևութաակտիվ միջոցներից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

20.41.32.720 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
գորգերի և գորգային պատվածքների համար 

կգ 
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20.41.32.730 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
հատակի ժամանակակից պատվածքների համար 

կգ 

20.41.32.740 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
ավտոմեքենաների համար 

կգ 

20.41.32.750 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պատուհանների համար 

կգ 

20.41.32.770 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
զուգարանների համար 

կգ 

20.41.32.790 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
այլ 

կգ 

20.41.4 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և 
բուրավետացման համար. մոմեր  

 20.41.41 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և 
բուրավետացման համար 

 20.41.41.000 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և 
բուրավետացման համար 

 20.41.42 Մոմեր արհեստական և պատրաստի  
 20.41.42.500 Մոմեր արհեստական և պատրաստի քիմիապես ձևափոխված գորշ ածխից 

(լիգնիտից) 
կգ 

20.41.42.700 Մոմեր արհեստական և պատրաստի պոլիէթիլենգլիկոլից կգ 

20.41.42.900 Մոմեր արհեստական և պատրաստի, այլ, ներառյալ կնքամոմը կգ 

20.41.43 Փայլեցնող միջոցներ և քսուքներ կոշիկի, կահույքի, հատակների, 
մարդատար ավտոմեքենաների թափքերի, ապակու կամ մետաղի համար 

 20.41.43.300 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կոշիկի և 
կաշվի համար 

կգ 

20.41.43.350 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կոշիկի 
համար 

կգ 

20.41.43.370 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կաշվի 
համար 

կգ 

20.41.43.500 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, բացի 
արհեստական և պատրաստի մոմերից, կահույքի, հատակների կամ այլ 
փայտե արտադրատեսակների խնամքի համար 

կգ 

20.41.43.550 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման 
հատակների և փայտե արտադրատեսակների խնամքի համար, բացի 
կահույքից 

կգ 

20.41.43.570 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման փայտե 
կահույքի խնամքի համար 

կգ 

20.41.43.700 Բաղադրություններ փայլեցնող և միջոցներ համանման տրանսպորտային 
միջոցների համար, բացի մետաղների համար փայլեցնող 
բաղադրություններից, արհեստական և պատրաստի մոմերից 

կգ 

20.41.43.750 Միջոցներ ավտոմեքենաների ներկած պատվածքների վերականգնման 
համար 

կգ 
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20.41.43.770 Բաղադրություններ փայլեցնող ավտոմեքենաների համար կգ 

20.41.43.790 Բաղադրություններ փայլեցնող և միջոցներ համանման տրանսպորտային 
միջոցների համար, բացի մետաղների համար փայլեցնող 
բաղադրություններից, այլ 

կգ 

20.41.43.800 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, այլ կգ 

20.41.43.830 Բաղադրություններ փայլեցնող մետաղական մակերևույթների համար կգ 

20.41.43.890 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.41.44 Մաքրող մածուկներ ու փոշիներ և այլ մաքրող միջոցներ 

 20.41.44.000 Մաքրող մածուկներ ու փոշիներ և այլ մաքրող միջոցներ կգ 

20.41.9 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

20.41.99 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 20.41.99.000 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

20.42 Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ 
 20.42.1 Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ 
 20.42.11 Օծանելիք և անուշահոտ ջուր 
 20.42.11.500 Օծանելիք լ 

20.42.11.700 Ջուր արդուզարդի լ 

20.42.12 Կոսմետիկական միջոցներ շուրթերի և աչքերի հարդարման համար 

 20.42.12.500 Միջոցներ կոսմետիկական շուրթերի հարդարման համար 
 20.42.12.700 Միջոցներ կոսմետիկական աչքերի հարդարման համար   

20.42.13 Կոսմետիկական միջոցներ ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման 
համար 

 20.42.13.300 Միջոցներ կոսմետիկական ձեռքերի մատնահարդարման համար 
 20.42.13.500 Միջոցներ կոսմետիկական ոտքերի մատնահարդարման համար 
 20.42.14 Կոսմետիկական կամ բուրավետ դիմափոշի 
 20.42.14.000 Կոսմետիկական կամ բուրավետ դիմափոշի   

20.42.15 Կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի և հարդարման  համար, մաշկի 
պաշտպանական միջոցներ (ներառյալ արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի 
համար միջոցները), չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 20.42.15.100 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի հարդարման համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 20.42.15.200 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի մաշկի մաքրման համար, այդ թվում` 
կոսմետիկայի հեռացման համար 
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20.42.15.300 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի մաշկի խնամքի համար, այլ, ներառյալ 
լոսյոնները, քսուքները 

 20.42.15.500 Միջոցներ կոսմետիկական մարմնի մաշկի խնամքի համար, ներառյալ 
լոսյոնները, քսուքները, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 20.42.15.700 Միջոցներ կոսմետիկական արևայրուքի համար   
20.42.15.900 Միջոցներ կոսմետիկական, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
20.42.16 Շամպուններ, լաքեր մազերի համար, միջոցներ մազերի գանգրացման 

կամ հարդարման համար  
 20.42.16.300 Շամպուններ տ 

20.42.16.390 Շամպուններ, այլ տ 

20.42.16.500 Միջոցներ մազերի մշտատև գանգրացման կամ ուղղման համար տ 

20.42.16.700 Լաքեր մազերի համար տ 

20.42.17 Լոսյոններ և այլ միջոցներ մազերի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 20.42.17.200 Պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար լ 
20.42.17.300 Լոսյոններ և միջոցներ փրփրագոյացնող մազերի հարդարման համար լ 
20.42.17.500 Քսուքներ և բրիլիանտիններ մազերի համար լ 
20.42.17.700 Շամպուններ ներկող, ներկեր, գունազերծիչներ մազերի համար լ 
20.42.17.900 Միջոցներ մազերի համար, այլ լ 
20.42.18 Միջոցներ բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի համար, ներառյալ 

սևեռակիչ մածուկները ատամների պրոթեզների համար, թելեր ատամներ 
մաքրելու համար  

 20.42.18.500 Մածուկներ ատամի և փոշիներ ատամների մաքրման համար մվ. 
քն. 

20.42.18.900 Միջոցներ բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի համար, ներառյալ 
ատամի պրոթեզների սևեռման համար մածուկները, ատամների համար 
փոշիները և հաբերը, էլիքսիրներ ողողման համար, բաղադրամասեր 
անուշաբույր բերանի խոռոչի համար, թելեր միջատամային տարածության 
մաքրման համար 

մվ. 
քն. 

20.42.19 Սափրվելու համար միջոցներ. հոտազերծիչներ և միջոցներ քրտինքի դեմ. 
լոգանքի ընդունման համար միջոցներ, այլ օծանելիքային, 
կոսմետիկական և բուրավետ միջոցներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 20.42.19.300 Լոսյոններ, քսուքներ և այլ միջոցներ, օգտագործվող մինչև սափրումը, 
սափրման ժամանակ կամ հետո 

կգ 

20.42.19.350 Լոսյոններ, օգտագործվող սափրվելու համար, սափրվելու ժամանակ և հետո կգ 

20.42.19.370 Քսուքներ և այլ միջոցներ, օգտագործվող սափրվելու համար, սափրվելուց 
առաջ և հետո 

կգ 

20.42.19.500 Հոտազերծիչներ և միջոցներ քրտինքի դեմ անհատական նշանակության կգ 

20.42.19.700 Աղեր բուրավետացրած և բաղադրամասեր լոգանքի համար, այլ կգ 

20.42.19.900 Միջոցներ կոսմետիկական անհատական նշանակության (օծանելիքային, 
արդուզարդի, մազերի հեռացման համար և այլն), այլ 

կգ 
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20.42.19.930 Միջոցներ կոսմետիկական անձնական հիգիենայի համար կգ 

20.42.19.950 Միջոցներ կոսմետիկական մազերի հեռացման համար կգ 

20.42.19.970 Միջոցներ կոսմետիկական երեխաների համար, բացի շամպուններից, 
քսուքներից և դիմափոշուց 

կգ 

20.42.19.990 Միջոցներ կոսմետիկական անհաատկան նշանակության (օծանելիքային, 
արդուզարդի, մազերի հեռացման համար և այլն), այլ 

 20.42.9 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.42.99 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.42.99.000 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.5 Քիմիական այլ արտադրանք  
 20.51 Պայթուցիկ նյութեր   

20.51.1 Պայթուցիկ նյութեր պատրաստի. կրակահաղորդ քուղեր. հարվածային 
հրապատիճներ կամ ճայթիչներ. բռնկիչներ. էլեկտրաճայթիչներ. 
հրավառելիք 

 20.51.11 Վառոդներ և պատրաստի պայթուցիկ նյութեր 
 20.51.11.300 Վառոդներ նետողական (պրոպելենտ) կգ 

20.51.11.500 Նյութեր պայթուցիկ պատրաստի, բացի նետողական (պրոպելենտ) 
վառոդներից 

կգ 

20.51.12 Կրակահաղորդ քուղեր. ճայթեցնող քուղեր. ճայթիչներ. բռնկիչներ. 
էլեկտրաճայթիչներ   

20.51.12.500 Քուղեր բիկֆորդյան, քուղեր ճայթեցնող կմ 

20.51.12.700 Պայթուցիչներ հարվածող և հրապատիճներ ճայթեցնող, բռնկիչներ և 
էլեկտրաճայթիչներ 

մվ. 
քն. 

20.51.12.750 Պայթուցիչներ հարվածող և ճայթեցնող մվ. 
քն. 

20.51.12.770 Բռնկիչներ և էլեկտրաճայթիչներ մվ. 
քն. 

20.51.13 Հրավառելիք    
20.51.13.000 Հրավառելիք կգ 

20.51.14 Հրթիռներ ազդանշանային, հրթիռներ անձրևային, մշուշի ազդանշաններ 
և այլ հրատեխնիկական միջոցներ, բացի հրավառելիք   

20.51.14.000 Հրթիռներ ազդանշանային, հրթիռներ անձրևային, մշուշի ազդանշաններ և 
այլ հրատեխնիկական միջոցներ, բացի հրավառելիք 

կգ 

20.51.2 Լուցկիներ 
 20.51.20 Լուցկիներ 
 20.51.20.000 Լուցկիներ կգ 

20.51.9 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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20.51.99 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.51.99.000 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.52 Սոսինձներ   
20.52.1 Սոսինձներ   
20.52.10 Սոսինձներ 

 20.52.10.100 Սոսինձներ կազեինային, կազեինատներ և ածանցյալներ կազեինի, այլ կգ 

20.52.10.130 Սոսինձներ կազեինային կգ 

20.52.10.150 Կազեինատներ և ածանցյալներ կազեինի, այլ կգ 

20.52.10.200 Ալբումիններ, բացի ձվի ալբումինից, ալբումինատներ և ածանցյալներ 
ալբումինի, այլ 

կգ 

20.52.10.500 Սոսինձ ոսկրի, սոսինձներ կենդանական ծագման, այլ կգ 

20.52.10.600 Սոսինձներ, պարունակող դեքստրիններ կամ օսլաներ ձևափոխված, այլ կգ 

20.52.10.900 Սոսինձներ պատրաստի և հարակցանյութեր պատրաստի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.52.9 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.52.99 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.52.99.000 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.53 Եթերային յուղեր   
20.53.1 Եթերային յուղեր   
20.53.10 Եթերային յուղեր 

 20.53.10.200 Յուղեր եթերային կգ 

20.53.10.300 Ռետինոիդներ կգ 

20.53.10.500 Խտանյութեր եթերայուղերի ճարպերում, չցնդող յուղերում, մոմերում կամ 
համանման նյութերում, թորվածքներ ջրային և լուծույթներ ջրային 
եթերայուղերի 

կգ 

20.53.10.700 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի կգ 

20.53.10.750 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի, սննդի արդյունաբերության և խմիչքների 
արտադրության մեջ օգտագործվող տեսակի 

կգ 

20.53.10.790 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի, այլ կգ 

20.53.9 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.53.99 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.53.99.000 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.59 Քիմիական այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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20.59.1 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ, ակնթարթային լուսանկարների 
համար ժապավեններ. քիմիական կազմություններ և լուսանկարչությունում 
օգտագործվող անխառն մթերք   

 20.59.11 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ, ակնթարթային լուսանկարների 
համար ժապավեններ` լուսազգայուն, չլուսակայած. թուղթ 
լուսանկարչական  

 20.59.11.300 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ հարթ, զգայունացած, չլուսակայած, 
ցանկացած նյութերից, բացի թղթից, ստվարաթղթից կամ 
մանածագործվածքեղենից, ժապավեններ հարթ ակնթարթային 
լուսանկարչության համար, զգայունացած, չլուսակայած մ2 

20.59.11.500 Լուսաժապավեններ գլանափաթեթներով, զգայունացած, չլուսակայած, 
ցանկացած նյութերից, բացի թղթից, ստվարաթղթից կամ 
մանածագործվածքեղենից, ժապավեններ գլանափաթեթներով 
ակնթարթային լուսանկարչության համար, զգայունացած, չլուսակայած մ2 

20.59.11.700 Թուղթ, ստվարաթուղթ և մանածագործական նյութեր լուսանկարչական 
զգայունացած, չլուսակայած մ2 

20.59.12 Լուսանկարչական էմուլսաներ. լուսանկարչական նպատակներով 
օգտագործվող քիմիական մթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

20.59.12.000 Լուսանկարչական էմուլսաներ. լուսանկարչական նպատակներով 
օգտագործվող քիմիական մթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.59.2 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր. 
կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային խառնուրդներ 
մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող 
նյութերի  

 20.59.20 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և 
ճարպեր. կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային 
խառնուրդներ մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար 
օգտագործվող նյութերի   

20.59.20.000 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր. 
կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային խառնուրդներ 
մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող 
նյութերի   

20.59.3 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք 
 20.59.30 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք   

20.59.30.000 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք   
20.59.4 Քսանյութեր, հավելանյութեր. հակասառիչներ (անտիֆրիզներ) 

 20.59.41 Քսանյութեր  
 20.59.41.500 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից 

պակաս նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից 
կգ 

20.59.41.550 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից 
պակաս նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից 
մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու և այլ նյութերի յուղային մշակման 
համար 

կգ 
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20.59.41.570 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից 
պակաս նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից, այլ 

կգ 

20.59.41.700 Քսանյութեր, այլ, մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու և այլ նյութերի յուղային 
մշակման համար 

կգ 

20.59.41.750 Քսանյութեր, այլ, մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու յուղային մշակման 
համար 

կգ 

20.59.41.790 Քսանյութեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

20.59.42 Հակաճայթիչներ. հավելանյութեր վառելանյութերի ու քսանյութերի 
համար և համանման մթերք  

 20.59.42.500 Հակաճայթիչներ կգ 

20.59.42.550 Հակաճայթիչներ կապարի միացությունների հիմքով կգ 

20.59.42.590 Հակաճայթիչներ այլ, բացի կապարի միացությունների հիմքով կգ 

20.59.42.700 Հավելանյութեր քսուքային յուղերի կգ 

20.59.42.900 Հավելանյութեր այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

20.59.43 Արգելակման հեղուկներ հիդրավլիկական փոխանցումների համար. 
հակասառիչներ (անտիֆրիզ) և հակասառցապատիչներ  

 20.59.43.300 Հեղուկներ արգելակման հիդրավլիկական փոխանցումների համար 
և հեղուկներ պատրաստի, այլ, չպարունակող կամ պարունակող 70 զանգ.% -
ից պակաս նավթ կամ նավթամթերք, ստացված բիտումավոր միներալներից  

կգ 

20.59.43.500 Հակասառիչներ և հեղուկներ հակասառցապատիչ պատրաստի, այլ կգ 

20.59.43.550 Հակասառիչներ կգ 

20.59.43.570 Հեղուկներ հակասառցապատիչ պատրաստի, այլ կգ 

20.59.5 Քիմիական տարբեր արտադրանք 
 20.59.51 Պեպտոններ, այլ սպիտակուցային նյութեր և դրանց ածանցյալները, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում. անմշակ կաշվի փոշի   
20.59.51.000 Պեպտոններ, այլ սպիտակուցային նյութեր և դրանց ածանցյալները, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում. անմշակ կաշվի փոշի 
կգ 

20.59.52 Ծեփամածուկներ. ատամնատեխնիկական մոմ և ատամնաբուժության մեջ 
օգտագործվող այլ նյութեր գիպսի հիման վրա. կազմություններ և լիցքեր 
կրակմարիչների համար. պատրաստի սնուցիչ միջավայրեր մանրէների 
աճեցման համար, ախտորոշման կամ լաբորատոր բարդ ազդանյութեր 
(ռեագենտներ), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 20.59.52.100 Ազդանյութեր ախտորոշման կամ լաբորատոր կոմպոզիցիոն, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

20.59.52.300 Մածուկներ ծեփելու համար (ներառյալ պլաստիլինը մանկական ծեփքի 
համար, «ատամնաբուժական մոմը»), բաղադրություններ ատամների 
ծեփապատճենի ստացման համար, միջոցներ ատամնաբուժական 
նպատակների համար այլ, պատրաստված գիպսի հիմքի վրա 

կգ 

20.59.52.350 Մածուկներ ծեփման համար, օգտագործվող ատամնաբուժական 
նպատակների համար 

կգ 

20.59.52.390 Մածուկներ և բաղադրություններ օգտագործվող ատամնաբուժական 
նպատակների համար, այլ 

կգ 
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20.59.52.500 Բաղադրություններ և լիցքեր կրակմարիչների համար, նռնակներ 
կրակմարման լիցքավորված 

կգ 

20.59.52.700 Միջավայրեր մանրէախմբային պատրաստի, մանրէների աճեցման համար կգ 

20.59.53 Քիմիական լեգիրված տարրեր թիթեղյա սկավառակների ձևով և 
էլեկտրոնիկայում օգտագործվող քիմիական լեգիրված միացություններ 

 20.59.53.500 Սիլիցիում լեգիրված, թիթեղյա սկավառակների և համանման ձևերով և դրա 
միացությունները լեգիրված, էլեկտրոնիկայում օգտագործման համար 

կգ 

20.59.53.700 Տարրեր քիմիական լեգիրված սկավառակների, թիթեղների և համանման 
ձևերով և դրանց միացությունները լեգիրված, էլեկտրոնիկայում 
օգտագործման համար 

կգ 

20.59.54 Ածուխ ակտիվացրած  
 20.59.54.000 Ածուխ ակտիվացրած  
 20.59.55 Հարդարանքի միջոցներ. ներկումն արագացնող կամ ներկանյութերը 

սևեռող բաղադրություններ և համանման մթերք 
 20.59.55.500 Միջոցներ հարդարման օսլայի հիմքով կգ 

20.59.55.520 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (55%-ից պակաս) կգ 

20.59.55.530 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (55%-ից ոչ պակաս, բայց 70%-ից 
պակաս) 

կգ 

20.59.55.550 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (70%-ից ոչ պակաս, բայց 83%-ից 
պակաս) 

կգ 

20.59.55.570 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով ( 83%-ից ոչ պակաս) կգ 

20.59.55.700 Միջոցներ հարդարման օգտագործվող մանածագործվածքային 
արդյունաբերության մեջ 

կգ 

20.59.55.710 Միջոցներ լվացող և մաքրող, գործվածքների մշակման համար, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար  

կգ 

20.59.55.730 Միջոցներ հարդարման, օգտագործվող 
մանածագործվածքային արդյունաբերությունում, բացի միջոցներից 
գործվածքի մշակման համար 

կգ 

20.59.55.800 Միջոցներ հարդարման, թաղանթանյութի-թղթի արդյունաբերությունում 
օգտագործվող 

կգ 

20.59.55.900 Միջոցներ հարդարման, միջոցներ ներկումն արագացնելու և ներկանյութերի 
ամրակցման համար, օգտագործվող կաշվի և համանման 
արտադրություններում 

կգ 

20.59.56 Մետաղական մակերևույթների խածատման կազմություններ. 
հալանյութեր. պատրաստի արագարարներ կաուչուկի ռետինացման 
համար. կազմածո պլաստիկարարներ և կայունարարներ ռետինի և 
պլաստմասսայի համար. կատալիզորդներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, խառը ալկիլբենզոլներ և ալկիլնավթալիններ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

20.59.56.200 Բաղադրություններ մետաղական մակերևույթների խածատման համար կգ 

20.59.56.300 Արագացուցիչներ կաուչուկի ռետինացման, պատրաստի կգ 

20.59.56.400 Պլաստիկարարներ, բաղադրյալներ ռետինի կամ պլաստմասսայի համար կգ 
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20.59.56.500 Հակաօքսիդանտներ և կայունարարներ ռետինի և պլաստմասսայի համար կգ 

20.59.56.600 Ակտիվարարներ քիմիական ռեակցիաների, 
արագացուցիչներ ռեակցիաների և կատալիզորդներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.59.56.700 Ալկիլբենզոլներ խառը և ալկիլնավթալիններ խառը, բացի 20.14.42 և 20.14.73 
ենթակարգերում ներառվածներից 

 20.59.57 Ամրակիչներ պատրաստի` լցակաղապարների և ձողերի 
համար. քիմիական մթերք  

 20.59.57.200 Ամրակիչներ պատրաստի, որոնք օգտագործվում են ձուլման կաղապարների 
և ձողերի արտադրությունում 

կգ 

20.59.57.300 Թթուներ նավթենային, դրանց աղերը ջրում չլուծվող և դրանց բարդ 
եթերները 

կգ 

20.59.57.400 Կարբիդներ մետաղների չեռակալված, խառնված միմյանց կամ մետաղական 
կապակցանյութերի հետ 

կգ 

20.59.57.500 Հավելույթներ ցեմենտի, շինարարական շաղախների կամ բետոնի համար  կգ 

20.59.57.700 Սորբիտ, բացի Դ-գլյուցիդի կգ 

20.59.59 Քիմիական այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 20.59.59.100 Սուլֆոնատներ նավթային, իոնիտներ, գազակլանիչներ կգ 

20.59.59.130 Սուլֆոնատներ նավթային, բացառությամբ սուլֆոնատները հիմնային 
մետաղների, ամոնիումի կամ էթանոլամինների, թիոֆենացված 
սուլֆաթթուներ յուղերի ստացված բիտումավոր միներալներից և դրանց 
աղերը 

կգ 

20.59.59.150 Իոնափոխանակիչներ (խեժեր իոնափոխանակային) կգ 

20.59.59.170 Գազակլանիչներ էլեկտրավակուումային սարքերի համար կգ 

20.59.59.200 Պիրոլիգնիտներ, տարտրատ կալցիումի չմաքրված, ցիտրատ կալցիումի 
չմաքրված, երկաթի օքսիդ հիմնային գազերի մաքրման համար, 
բաղադրություններ հակաքայքայման 

կգ 

20.59.59.230 Պիրոլիգնիտներ, տարտրատ կալցիումի չմաքրված, ցիտրատ կալցիումի 
չմաքրված 

կգ 

20.59.59.250 Օքսիդ երկաթի հիմնային գազերի մաքրման համար կգ 

20.59.59.270 Բաղադրություններ հակաքայքայման, ամիններ պարունակող որպես ակտիվ 
բաղադրիչներ 

կգ 

20.59.59.300 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ կոմպոզիցիոն ոչ օրգանական կգ 

20.59.59.400 Միացություններ օքսիդաթաղանթի և դիրտի առաջացումն արգելակող և 
համանման միացություններ 

կգ 

20.59.59.500 Բաղադրություններ գալվանական պատվածքների պատման 
համար, էթիլենգլիկոլներ խառը,եթերներ բարդ, խառը, գլիցերինի և միա-, 
երկ- և եռակարբոնային ճարպային թթուների 

կգ 

20.59.59.530 Բաղադրություններ գալվանական պատվածքներ ստանալու համար կգ 

20.59.59.570 Եթերներ բարդ, խառը, գլիցերինի և միա-, երկ- և 
եռակարբոնային ճարպային թթուների 

կգ 
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20.59.59.600 Բաղադրություններ և պատրաստուկներ քիմիական, 
օգտագործվող դեղաբանության և վիրաբուժության մեջ, ձուլման 
արտադրության համար, շինարարության մեջ 

կգ 

20.59.59.630 Նյութեր քիմիական և պատրաստուկներ դեղաբանության կամ 
վիրաբուժության համար 

կգ 

20.59.59.650 Նյութեր քիմիական օժանդակ այլ, ձուլման 
արդյունաբերությունում օգտագործվող 

կգ 

20.59.59.670 Բաղադրություններ քիմիական հրապաշտպան, ջրամեկուսիչ 
և համանմանները, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ 

կգ 

20.59.59.700 Խառնուրդներ, պարունակող պերհալոգենացված ածանցյալներ 
ապացիկլային ածխածինների երկու կամ ավելի հալոգեններով 

կգ 

20.59.59.730 Խառնուրդներ, պարունակող ապացիկլային 
ածխածիններ, պերհալոգենացված միայն ֆտորով և քլորով 

կգ 

20.59.59.790 Խառնուրդներ, պարունակողպերհալոգենացված 
ածանցյալներ ապացիկլային ածխածինների երկու և ավելի տարբեր 
հալոգեններով, բացի ֆտորից և քլորից 

կգ 

20.59.59.900 Բիովառելիք, ստացվող յուղ պարունակող, շաքար պարունակող և օսլա 
պարունակող մշակաբույսերից 

կգ 

20.59.6 Դոնդողանյութ (ժելատին) և դրա ածանցյալները, ներառյալ կաթի 
ալբումինները 

 20.59.60 Դոնդողանյութ (ժելատին) և դրա ածանցյալները, ներառյալ կաթի 
ալբումինները 

 20.59.60.300 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները, բացի կազեինային սոսինձներից կգ 

20.59.60.330 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները սննդի տեսակներից կգ 

20.59.60.350 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները դեղագործական տեսակներից կգ 

20.59.60.370 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները տեխնիկական տեսակներից կգ 

20.59.9 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 20.59.99 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.59.99.000 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

20.6 Թելք քիմիական  
 20.60 Թելք քիմիական    

20.60.1 Թելք քիմիական 
 20.60.11 Կեմեր սինթետիկ և թելք սինթետիկ շտապելային, չսանդերքագզված և 

չսանրագզված    
20.60.11.200 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 

չսանդերքագզված և չսանրագզված, նեյլոնային կամ այլ պոլիամիդներից 
կգ 
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20.60.11.300 Կեմ թելերից ֆիլամենտայինսինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, բազմաեթերային 

կգ 

20.60.11.500 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, ակրիլային կամ բարեփոխված 
ակրիլային 

կգ 

20.60.11.900 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, այլ 

կգ 

20.60.11.950 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, բազմապրոպիլենային 

կգ 

20.60.11.990 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

20.60.12 Թելեր պոլիամիդային և բազմաեթերային, բարձր ամրության 
 20.60.12.300 Թելեր ֆիլամենտային մեծ ամրության, նայլոնային կամ ուրիշ 

պոլիամիդներից, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 
կգ 

20.60.12.500 Թելեր ֆիլամենտային մեծ ամրության, բազմաեթերային, չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

20.60.12.700 Թելեր պոլիամիդային, բարձր ամրության   
20.60.13 Այլ սինթետիկ թելեր, միակի 

 20.60.13.100 Թելեր տեքստուրավորված նայլոնային և 
բազմաեթերային, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

20.60.13.130 Թելեր տեքստուրավորված նայլոնային, չփաթեթավորված մանրածախ 
առևտրի համար 

կգ 

20.60.13.150 Թելեր տեքստուրավորված բազմաեթերային, չփաթեթավորված մանրածախ 
առևտրի համար 

կգ 

20.60.13.200 Թելեր տեքստուրավորված այլ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

20.60.13.230 Թելեր տեքստուրավորված բազմապրոպիլենային, չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

20.60.13.250 Թելեր տեքստուրավորված այլ, բացի բազմապրոպիլենայինից, 
չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

20.60.13.300 Թելեր միակի նայլոնային կամ այլ պոլիամիդներից, չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար, այլ 

կգ 

20.60.13.500 Թելեր միակի բազմաեթերային, այլ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

20.60.13.700 Թելեր միակի բազմապրոպիլենային, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

20.60.13.900 Թելեր միակի սինթետիկ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար կգ 

20.60.14 Միաթելեր սինթետիկ. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր 
սինթետիկ մանածագործական նյութերից   

20.60.14.500 Թելեր միաֆիլամենտային, գծային խտությամբ 67 դեցիտեքսից ոչ պակաս, 
ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման բազմապրոպիլենից 

կգ 
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20.60.14.700 Թելեր միաֆիլամենտային, գծային խտությամբ 67 դեցիտեքսից ոչ 
պակաս ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման նյութերից 
մանածագործվածքային սինթետիկ, բացի պրոպիլենից 

կգ 

20.60.2 Թելք արհեստական  
 20.60.21 Կեմեր արհեստական և թելք արհեստական շտապելային, 

չսանդերքագզված և չսանրագզված   
20.60.21.200 Կեմ թելերից ֆիլամենտային արհեստական, չենթարկված սանդերքագզման 

և սանրագզման 
կգ 

20.60.21.400 Կեմ ացետատային կգ 

20.60.21.600 Կեմ թելերից  արհեստական շտապելային, չենթարկված սանդերքագզման և 
սանրագզման, այլ 

կգ 

20.60.22 Թելեր վիսկոզային, բարձր ամրության 
 20.60.22.000 Թելեր վիսկոզային, բարձր ամրության   

20.60.23 Այլ արհեստական թելեր, միակի 
 20.60.23.300 Թելեր ֆիլամենտային արհեստական տեքստուրավորված գծային 

խտությամբ 67 տեքս-ից պակաս (բացի կարի թելերը), չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

կգ 

20.60.23.900 Թելեր ֆիլամենտային արհեստական, միակի, գծային խտությամբ 67 տեքս-
ից պակաս (բացի կարի թելերը), չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

կգ 

20.60.24 Միաթելեր արհեստական. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր 
արհեստական մանածագործական նյութերից 

 20.60.24.100 Թելեր միաֆիլամենտային արհեստական, գծային խտությամբ 6,7 տեքսից ոչ 
պակաս, ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման, նյութերից 
մանածագործվածքային արհեստական, 1 մմ- ից ոչ ավել լայնական 
կտրվածքով և 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

կգ 

20.60.24.190 Միաթելեր արհեստական. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր 
արհեստական մանածագործական նյութերից 

կգ 

20.60.9 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 20.60.99 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

20.60.99.000 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 21 Դեղագործական արտադրանք 
 21.1 Հիմնային դեղագործական մթերք  
 21.10 Հիմնային դեղագործական մթերք   

21.10.1 Սալիցիլաթթու, Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները 
  

21.10.10 Սալիցիլաթթու, Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրանց աղերը և բարդ 
եթերները 

 21.10.10.300 Սալիցիլաթթու և դրա աղերը կգ 



223 
 

21.10.10.500 Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները կգ 

21.10.10.700 Եթերներ սալիցիլաթթվի բարդ, այլ և դրանց աղերը կգ 

21.10.2 Լիզին, գլուտամինաթթու և դրանց աղերը, քառորդային աղեր և ամոնիումի 
հիդրօքսիդներ, ֆոսֆոամինալիպիդներ, ամիդներ, դրանց ածանցյալները և 
աղերը   

21.10.20 Լիզին, գլուտամինաթթու և դրանց աղերը, քառորդային աղեր և 
ամոնիումի հիդրօքսիդներ, ֆոսֆոամինալիպիդներ, ամիդներ, դրանց 
ածանցյալները և աղերը 

 21.10.20.100 Լիզին և դրա եթերները բարդ, աղեր այդ միացությունների կգ 

21.10.20.200 Գլուտամինաթթու և դրա աղերը կգ 

21.10.20.300 Քոլին և դրա աղերը կգ 

21.10.20.400 Լեցիթիններ և ֆոսֆոամինալիպիդներ, այլ կգ 

21.10.20.500 Աղեր չորրորդական և հիդրօքսիդներ ամոնիումի, այլ կգ 

21.10.20.600 Ամիդներ ացիկլիկ (ներառյալ կարբամիդները ացիկլիկ) և դրանց 
ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 

կգ 

21.10.20.700 Ամիդներ ցիկլիկ (ներառյալ կարբամիդները ցիկլիկ), դրանց ածանցյալները և 
աղերը, բացի ուրեիններից, դրանց ածանցյալներից և աղերից 

կգ 

21.10.3 Լակտոններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարացիկլային 
միացություններ միայն ազոտի տարատոմներով, չխտացված պիրազոլային 
օղակի պարունակությամբ, պիրամիդինային օղակ, պիպերազինային օղակ, 
չխտացված տրիազինային օղակ կամ ֆենոթիազինային օղակային 
համակարգ առանց հետագա խտացման, հիդանտոին և դրա ածանցյալները   

21.10.31 Լակտոններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարացիկլային 
միացություններ միայն ազոտի տարատոմներով, չխտացված 
պիրազոլային օղակի պարունակությամբ, պիրամիդինային օղակ, 
պիպերազինային օղակ, չխտացված տրիազինային օղակ կամ 
ֆենոթիազինային օղակային համակարգ առանց հետագա խտացման, 
հիդանտոին և դրա ածանցյալները   

21.10.31.100 Լակտոններ, բացի կումարինից, մեթիլկումարինից և էթիլկումարինից կգ 

21.10.31.200 Ֆենազոն (անտիպիրին) և դրա ածանցյալները կգ 

21.10.31.300 Միացություններ տարացիկլային, իրենց կառուցվածքում չխտացված 
պիրազոլային օղակ ունեցող, (ջրածնավորված կամ չջրածնավորված), բացի 
ֆենազոնից և դրա ածանցյալներից 

կգ 

21.10.31.400 Հիդանտոին և դրա ածանցյալները կգ 

21.10.31.500 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում պիրիմիդային օղակ 
(ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) կամ պիպերազինային օղակ ունեցող 

կգ 

21.10.31.550 Մալոնիլմիզանյութ (բարբիտուրաթթու) և դրա ածանցյալները, այդ 
միացությունների աղերը 

կգ 

21.10.31.590 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում պիրիմիդային (ջրածնավորված կամ 
չջրածնավորված) կամ պիպերազինային օղակ ունեցող, նուկլեինաթթուներ, 
այլ 

կգ 

21.10.31.700 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում չխտացված տրիաինային օղակ 
(ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) ունեցող, բացի մելամինից 

կգ 
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21.10.31.800 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում ֆենոթիազինային օղակային 
համակարգ (ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) ունեցող, չմտնող 
ռեակցիայի մեջ հետագա խտացման 

կգ 

21.10.32 Սուլֆամիդներ  
 21.10.32.000 Սուլֆամիդներ  
 21.10.4 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 

շաքարների պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 21.10.40 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 
շաքարների պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 21.10.40.000 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 
շաքարների պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 21.10.5 Նախավիտամիններ, վիտամիններ և հորմոններ, գլիկոզիդներ և 
ալկալոիդներ բուսական և դրանց ածանցյալները, հակաբիոտիկներ   

21.10.51 Նախավիտամիններ, վիտամիններ և դրանց ածանցյալները 
 21.10.51.100 Նախավիտամիններ մաքուր տեսքով 
 21.10.51.200 Վիտամիններ A և B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.230 Վիտամին A և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով   

21.10.51.250 Վիտամիններ B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.300 Վիտամիններ B2 և դրանց ածանցյալները, թթու D- և DL- պանտոտենային 

(վիտամիններ B3 և B5) և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով   
21.10.51.330 Վիտամին B2 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով   
21.10.51.350 Թթու D- և DL-պանտոտենային (վիտամիններ B3 և B5) և դրանց 

ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.400 Վիտամիններ B6 և B12 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.430 Վիտամին B6 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով   

21.10.51.450 Վիտամին B12 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.500 Վիտամիններ, այլ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.530 Վիտամին C և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով   

21.10.51.550 Վիտամին F և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
 21.10.51.590 Վիտամիններ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով, այլ 
 21.10.51.900 Խառնուրդներ և խտանյութեր վիտամինների բնական 
 21.10.52 Հորմոններ և դրանց ածանցյալները. այլ ստերոիդներ, հիմնականում 

օգտագործվող որպես հորմոններ   

21.10.52.500 Ինսուլին և դրա աղերը   
21.10.52.600 Հորմոններ բազմապեպտիդային, պրոտեինային և գլիկոպրոտեինային, 

հորմոններ կորտիկոստերոիդային, դրանց ածանցյալները և 
կառուցվածքային նմանակները (բացի ինսուլինից և դրա աղերից) 

գ 
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21.10.52.610 Հորմոններ բազմապեպտիդային, պրոտեինային և գլիկոպրոտեինային, 
դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները (բացի ինսուլինից և 
դրա աղերից) 

գ 

21.10.52.630 Կորտիզոն, հիդրոկորտիզոն, պրեդնիզոն (դեհիդրակորտիզոն) և 
պրեդնիզոլոն (դեհիդրահիդրակորտիզոն) 

գ 

21.10.52.650 Ածանցյալներ հալոգենացված կորտիկոստերոիդային հորմոնների գ 

21.10.52.700 Էստրոգեններ և պրոգեստոգեններ գ 

21.10.52.800 Հորմոններ, այլ, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները 
(բացի կորտիկոստերոիդային հորմոններից, էստրոգեններից և 
պրոգեստոգեններից) 

գ 

21.10.52.810 Հորմոններ ստերոիդային, այլ, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային 
նմանակները (բացի կորտիկոստերոիդային հորմոններից, էստրոգեններից և 
պրոգեստոգեններից) 

գ 

21.10.52.830 Հորմոններ կատեխոլամինային, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային 
նմանակները 

գ 

21.10.53 Գլիկոզիդներ, բուսական ալկալոիդներ, դրանց աղերը, պարզ ու բարդ 
եթերները և այլ ածանցյալները  

 21.10.53.100 Գլիկոզիդներ, դրանց աղերը, եթերները պարզ և բարդ 
 21.10.53.130 Ռուտոզիդ (ռուտին) և դրա ածանցյալները 
 21.10.53.150 Գլիկոզիդներ, այլ (բացի ռուտոզիդից), դրանց աղերը, եթերները պարզ և 

բարդ և դրանց ածանցյալները 
 21.10.53.200 Ալկալոիդներ բուսական ծագման, բնական կամ սինթեզված, դրանց աղերը, 

եթերները պարզ և բարդ և ածանցյալները այլ   
21.10.53.230 Ալկալոիդներ ափիոնի և դրանց ածանցյալները, աղերը այդ միացությունների   
21.10.53.250 Քինին և դրա աղերը 

 21.10.53.290 Ալկալոիդներ, այլ (բացի քինինից), ստացված քինաքինայի ծառի կեղևիցև 
դրանց ածանցյալները, աղերը այդ միացությունների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 21.10.53.300 Կոֆեին և դրա աղերը 
 21.10.53.400 Էֆեդրիններ և դրանց աղերը 
 21.10.53.500 Թեոֆիլին և ամինոֆիլին և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների 

աղերը 
 21.10.53.600 Ալկալոիդներ աշորայի հասկաժանգերի, դրանց ածանցյալները, այդ 

միացությունների աղերը   
21.10.53.800 Ալկալոիդներ բուսական ծագման բնական կամ սինթեզված, այլ, դրանց 

աղերը, եթերները և այլ ածանցյալները 
 21.10.54 Հակաբիոտիկներ  
 21.10.54.300 Պենիցիլիններ և դրանց ածանցյալները, պենիցիլինաթթվի կառուցվածք 

ունեցող, այդ միացությունների աղերը 
կգ 

21.10.54.400 Ստրեպտոմիցիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 

21.10.54.500 Տետրացիկլիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 

21.10.54.600 Քլորամֆենիկոլ (լևոմիցետին) և դրանց ածանցյալները,այդ միացությունների կգ 
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աղերը 

21.10.54.700 Էրիտրոմիցին և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը կգ 

21.10.54.900 Հակաբիոտիկներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

21.10.6 Գեղձեր և այլ օրգաններ. դրանց լուծամզուքները և մարդու կամ 
կենդանական ծագման այլ նյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 21.10.60 Գեղձեր և այլ օրգաններ. դրանց լուծամզուքները և մարդու կամ 
կենդանական ծագման այլ նյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

21.10.60.100 Գեղձեր և օրգաններ այլ, նախատեսված օրգանաթերապիայի համար   
21.10.60.200 Լուծամզուքներ գեղձերի և օրգանների այլ և դրանց արտազատուկները 

(դրանց արտազատուկների արտադրանքը), նախատեսված 
օրգանաթերապիայի համար   

21.10.60.300 Նյութեր մարդկային կամ կենդանական ծագման կանխարգելիչ և բուժական 
նպատակներով և ուրիշ նպատակներով, այլ, հեպարին և դրա աղերը   

21.10.60.500 Արյուն մարդու և կենդանիների, նախատեսված թերապևտիկ կամ այլ 
նպատակների համար, թույներ, մանրէախմբեր միկրոօրգանիզմների (բացի 
խմորիչներից) 

 21.10.9 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 21.10.99 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 21.10.99.000 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 21.2 Դեղագործական պատրաստուկներ 
 21.20 Դեղագործական պատրաստուկներ 
 21.20.1 Դեղամիջոցներ 
 21.20.11 Դեղեր պենիցիլինի կամ այլ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 
  

21.20.11.300 Դեղեր, պարունակող պենիցիլիններ կամ դրանց ածանցյալները, 
պենիցիլինաթթվի կառուցվածք ունեցող, կամ պարունակող 
ստրեպտոմիցիդներ և դրանց ածանցյալները, օգտագործելու համար 
թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, չկշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար   

21.20.11.500 Դեղեր, պարունակող հակաբիոտիկներ այլ, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար   

21.20.11.600 Դեղեր, պարունակող պենիցիլիններ, ստրեպտոմիցիդներ կամ դրանց 
ածանցյալները, բաժնավորած կամ կշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

 21.20.11.800 Դեղեր, պարունակող հակաբիոտիկներ այլ, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

 21.20.12 Դեղեր հորմոնների պարունակությամբ, բայց հակաբիոտիկներ 
չպարունակող    

21.20.12.100 Դեղեր, պարունակող ինսուլին, բայց չպարունակող հակաբիոտիկներ, 
օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, 
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չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.12.200 Դեղեր, պարունակող հորմոններ, բացի ինսուլինից, բայց չպարունակող 
հակաբիոտիկներ, օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 
նպատակներով, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար   

21.20.12.400 Դեղեր, պարունակող ինսուլին, բայց չպարունակող հակաբիոտիկներ, 
օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար   

21.20.12.600 Դեղեր, պարունակող հորմոններ կորտիկոստերոիդային, դրանց 
ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

 21.20.13 Դեղեր ալկալոիդների կամ դրանց ածանցյալների պարունակությամբ, 
բայց առանցհորմոններ կամ հակաբիոտիկներ չպարունակող 

 21.20.13.100 Դեղեր, պարունակող ալկալոիդներ կամ դրանց ածանցյալները, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

 21.20.13.200 Դեղեր թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակների համար, վերաբերվող 
21.20.13 ենթակարգին, այլ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար   

21.20.13.400 Դեղեր, պարունակող ալկալոիդներ կամ դրանց ածանցյալները, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

 21.20.13.600 Դեղեր, պարունակող վիտամիններ, նախավիտամիններ, դրանց 
ածանցյալները և խառնուրդները, օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ 
կանխարգելիչ նպատակներով, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

 21.20.13.800 Դեղեր, այլ, պարունակող մաքուր կամ խառը նյութեր, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 21.20.2 Դեղագործական այլ պատրաստուկներ    
21.20.21 Շիճուկներ և պատվաստանյութեր  

 21.20.21.200 Շիճուկներ իմունային և արյան այլ չափամասեր 
 21.20.21.400 Պատվաստանյութեր մարդկանց բուժման համար 
 21.20.21.600 Շիճուկներ և պատվաստանյութեր, օգտագործվող անասնաբուժության մեջ 
 21.20.21.650 Պատվաստանյութեր հակադաբաղային 
 21.20.21.690 Պատվաստանյութեր անասնաբուժական այլ (բացի հակադաբաղայինից) 
 21.20.22 Հակաբեղմնավորիչներ քիմիական, հորմոնների կամ սպերմիցիդների 

հիման վրա   
 21.20.22.000 Հակաբեղմնավորիչներ քիմիական, հորմոնների կամ սպերմիցիդների հիման 

վրա    
21.20.23 Ախտորոշիչ ազդանյութեր և այլ դեղագործական արտադրանք  

 21.20.23.200 Ազդանյութեր արյան խմբի որոշման համար 
 21.20.23.600 Ցեմենտներ ատամնաբուժական և այլ նյութեր ատամնալցման համար, 

ցեմենտներ ոսկորի կառուցման 
 21.20.24 Վիրակապային կպչուն նյութեր, աղելար և համանման նյութեր. առաջին 

օգնության դեղարկղիկներ և պայուսակներ 
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21.20.24.100 Նյութ վիրակապության հարակցանյութային և նյութեր համանման, պատված 
կամ տոգորված դեղագործական նյութերով, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

 21.20.24.300 Բամբակ, թանզիֆ, պարունակող դեղագործական նյութեր, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

21.20.24.500 Աղելար վիրաբուժական մանրէազերծ, նյութեր մանրէազերծ համանման 
կարեր դնելու համար, հյուսվածքներ մանրէազերծ հարակցանյութային 
վերքերի վիրաբուժական փակման համար, լամինարներ և դրանցից 
վիրախծուծներ, միջոցներ ներծծող (կլանող) վիրաբուժական կամ 
ատամնաբուժական արյունարգել   

21.20.24.700 Պայուսակներ սանիտարական և լրակազմեր առաջին բուժօգնություն 
մատուցելու համար 

 21.20.9 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

21.20.99 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 21.20.99.000 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

22 Ռետինե և պոլիմերային արտադրատեսակներ 
 22.1 Ռետինե արտադրատեսակներ  
 22.11 Ռետինե դողեր, դողածածկաններ և օդախցիկներ. ռետինե դողերի և 

դողածածկանների վերականգնում 
 22.11.1 Նոր ռետինե դողեր, դողածածկաններ և օդախցիկներ  
 22.11.11 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մարդատար ավտոմեքենաների 

համար    
22.11.11.000 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մարդատար ավտոմեքենաների 

համար  
 22.11.12 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մոտոցիկլների կամ հեծանիվների 

համար  
 22.11.12.300 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոցիկլների և մոտոռոլլերների համար մվ. 
քն. 

22.11.12.350 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոցիկլների համար մվ. 
քն. 

22.11.12.370 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոռոլլերների համար մվ. 
քն. 

22.11.12.600 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, հեծանիվների համար մվ. 
քն. 

22.11.13 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ ավտոբուսների, բեռնատար 
մեքենաների կամ ավիացիայում օգտագործման համար  

 22.11.13.500 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 

մվ. 
քն. 

22.11.13.550 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 121-ից ոչ ավելի բեռնվածության ցուցանիշով 

մվ. 
քն. 
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22.11.13.570 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 121-ից ավելի բեռնվածության ցուցանիշով 

մվ. 
քն. 

22.11.13.700 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր օդագնացության մեջ օգտագործելու 
համար 

մվ. 
քն. 

22.11.14 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ գյուղատնտեսական մեքենաների 
համար. այլ նոր ռետինե օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ  

 22.11.14.400 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, տրանսպորտային միջոցների համար, 
օգտագործվող գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության մեջ 

մվ. 
քն. 

22.11.14.600 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր տրանսպորտային միջոցների համար, 
օգտագործվող շինարարության կամ արդյունաբերության մեջ 

մվ. 
քն. 

22.11.14.800 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, այլ, «եղևնաձև» կամ համանման նկարով 
պահպանաշերտով 

մվ. 
քն. 

22.11.14.900 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

22.11.15 Դողերի օդախցիկներ, հոծ կամ կիսաօդաճնշական դողեր, 
համափոխարինելի պահպանաշերտեր և անվահեծային ժապավեններ, 
ռետինից 

 22.11.15.300 Դողեր հոծ կամ կիսաօդաճնշական և պահպանաշերտեր դողերի 
համափոխարինելի 

մվ. 
քն. 

22.11.15.500 Ժապավեններ անվահեծի մվ. 
քն. 

22.11.15.700 Օդախցիկներ ռետինե մվ. 
քն. 

22.11.15.730 Օդախցիկներ ռետինե, մարդատար ավտոմեքենաների, ավտոբուսների և 
բեռնատար ավտոմեքենաների համար 

մվ. 
քն. 

22.11.15.750 Օդախցիկներ ռետինե, հեծանիվների համար մվ. 
քն. 

22.11.15.770 Օդախցիկներ ռետինե, հեծանիվների և մոտոռոլլերների համար մվ. 
քն. 

22.11.15.790 Օդախցիկներ ռետինե, այլ մվ. 
քն. 

22.11.16 Պահպանաշերտերի նախապատրաստվածքներ ռետինե դողերի և 
դողածածկանների վերականգնման համար  

 22.11.16.000 Պահպանաշերտերի նախապատրաստվածքներ ռետինե դողերի և 
դողածածկանների վերականգնման համար  

 22.11.2 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
 22.11.20 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից  

 22.11.20.300 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
մարդատար ավտոմեքենաների համար  

մվ. 
քն. 

22.11.20.500 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
ավտոբուսների և բեռնատար ավտոմեքենաների համար  

մվ. 
քն. 

22.11.20.700 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
օգտագործվող ավիացիայում  

մվ. 
քն. 
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22.11.20.900 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
օգտագործվող  այլ նշանակությամբ 

մվ. 
քն. 

22.12.10.950 Դողեր ռետինե օդաճնշական վերականգնված, քաղաքացիական 
օդագնացության մեջ օգտագործելու համար 

մվ. 
քն. 

22.12.10.990 Դողեր ռետինե օդաճնշական վերականգնված, այլ մվ. 
քն. 

22.11.9 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, 
ռետինե դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

 22.11.99 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, 
ռետինե դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.11.99.000 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, 
ռետինե դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.19 Ռետինե այլ արտադրատեսակներ 
 22.19.1 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, 

շերտերի տեսքով   
22.19.10 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, 

շերտերի տեսքով   
22.19.10.000 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, 

շերտերի տեսքով 
 22.19.2 Ռետինե խառնուրդ և դրանից արտադրատեսակներ. ռետինացված 

(վուլկանացված) ռետին (բացի պինդ ռետինից) թելի, կորդի, թիթեղների, 
թերթերի, ժապավենների, ձողերի և տրամատների տեսքով 

 22.19.20 Ռետինե խառնուրդ և դրանից արտադրատեսակներ. ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետին (բացի պինդ ռետինից) թելի, կորդի, թիթեղների, 
թերթերի, ժապավենների, ձողերի և տրամատների տեսքով 

 22.19.20.100 Խառնուրդ ռետինային չռետինացված սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, 
թերթերի կամ շերտերի (ժապավենների) տեսքով 

կգ 

22.19.20.130 Խառնուրդ ռետինային չռետինացված սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, 
թերթերի կամ շերտերի տեսքով, լցավորված մրով կամ սիլիցիումի 
երկօքսիդով 

կգ 

22.19.20.150 Լուծույթներ կաուչուկի, դիսպերսումներ կաուչուկի չռետինացված, այլ կգ 

22.19.20.190 Խառնուրդ ռետինե չռետինացված, այլ կգ 

22.19.20.300 Կաուչուկ չռետինացված այլ ձևերով (օրինակ՝ ձողեր, խողովակներ և 
տրամատներ ձևավոր) և նախապատրաստվածքներ (օրինակ՝ սկավառակներ 
և օղակներ) բացի դողերի վերականգնման համար պահպանաշերտի 
նախապատրաստվածքներից 

կգ 

22.19.20.500 Թել և կորդ ռետինե ռետինացված կգ 

22.19.20.700 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված կաուչուկից կգ 

22.19.20.730 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված ծակոտկեն կաուչուկից կգ 
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22.19.20.790 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված ոչ ծակոտկեն 
կաուչուկից 

կգ 

22.19.20.800 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ծակոտկեն և ոչ 
ծակոտկեն ռետինից (բացի էբոնիտից) չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
թիթեղներ, թերթեր, հատակի պատվածքի համար շերտեր ոչ ծակոտկեն 
ռետինից (բացի էբոնիտից) 

կգ 

22.19.20.830 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ծակոտկեն 
ռետինից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

22.19.20.850 Թիթեղներ, թերթեր, շերտեր հատակի պատվածքի համար ոչ ծակոտկեն 
ռետինից (բացի էբոնիտից) 

կգ 

22.19.20.870 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ոչ ծակոտկեն 
ռետինից (բացի էբոնիտից), այլ 

կգ 

22.19.3 Խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից, բացի պինդ ռետինից 

 22.19.30 Խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից, բացի պինդ ռետինից 

 22.19.30.300 Խողովակներ ռետինե չամրանավորված կգ 

22.19.30.500 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված կամ համակցված 
տարբեր նյութերով 

կգ 

22.19.30.550 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված մետաղով կգ 

22.19.30.570 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված 
մանածագործվածքով 

կգ 

22.19.30.590 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված այլ նյութերով կամ 
համակցված այլ նյութերի հետ 

կգ 

22.19.30.700 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե հավաքված կցամասերով կգ 

22.19.4 Փոխակրիչի ժապավեններ և շարժափոկեր կամ բելթինգ ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից 

 22.19.40 Փոխակրիչի ժապավեններ և շարժափոկեր կամ բելթինգ ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից   

22.19.40.300 Շարժափոկեր ռետինե շարժահաղորդ սեղանաձև և (կամ) շերտավոր 
հատվածքով (ներառյալ սեպադիր փոկերը) 

կգ 

22.19.40.500 Փոկեր ռետինե փոխակրիչ կգ 

22.19.40.700 Փոկեր ռետինե համաժամ և շարժափոկեր, այլ կգ 

22.19.40.750 Փոկեր ռետինե համաժամ կգ 

22.19.40.790 Շարժափոկեր ռետինե, այլ կգ 

22.19.5 Ռետինատոգորված կամ ռետինապատված մանածագործվածք, բացի 
կորդային գործվածքից  

 22.19.50 Ռետինատոգորված կամ ռետինապատված մանածագործվածք, բացի 
կորդային գործվածքից  

 22.19.50.500 Ժապավեններ կպչուն ռետինացված գործվածքից 20 սմ-ից ոչ ավելի 
լայնությամբ 

կգ 

22.19.50.700 Մանածագործվածքներ ռետինացված, բացի կորդից, այլ կգ 
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22.19.6 Հագուստի առարկաներ և դրա պարագաները ռետինացված (վուլկանացված) 
ռետինից, բացի պինդ ռետինից 

 22.19.60 Հագուստի առարկաներ և դրա պարագաները ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից, բացի պինդ ռետինից   

22.19.60.300 Ձեռնոցներ վիրաբուժական զգ 

22.19.60.500 Ձեռնոցներ ռետինե, բացի վիրաբուժականից զգ 

22.19.60.550 Ձեռնոցներ ռետինե, տնտեսական զգ 

22.19.60.590 Ձեռնոցներ ռետինե, բացի վիրաբուժականից և տնտեսականից զգ 

22.19.60.700 Առարկաներ հագուստի և դրա պարագաները ռետինից, բացի էբոնիտից, այլ կգ 

22.19.7 Արտադրատեսակներ ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում. պինդ ռետին. արտադրատեսակներ պինդ 
ռետինից 

 22.19.71 Հիգիենիկ կամ դեղագործական արտադրատեսակներ, ներառյալ 
ծծակները, ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից (բացի պինդ 
ռետինից)  

 22.19.71.500 Հակաբեղմնավորիչներ մվ. 
քն. 

22.19.71.700 Ծծակներ տարբեր տեսակի և արտադրատեսակներ համանման ռետինե 
երեխաների, համար 

կգ 

22.19.71.900 Արտադրատեսակներ ռետինե, բացի էբոնիտից, առողջապահական կամ 
դեղագործական, այլ 

կգ 

22.19.72 Հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ ռետինացված (վուլկանացված) 
ռետինից, բացի ծակոտկեն ռետինից   

 22.19.72.000 Հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից, 
բացի ծակոտկեն ռետինից         

կգ 

22.19.73 Ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից այլ արտադրատեսակներ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում. պինդ ռետին բոլոր ձևերով և 
դրանցից արտադրատեսակներ. հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ 
ռետինացված (վուլկանացված) ծակոտկեն ռետինից 

 

22.19.73.100 Արտադրատեսակներ ծակոտկեն ռետինից ռետինացված տեխնիկական 
նշանակման 

կգ 

22.19.73.200 Ռետիններ (լաստիկներ) գրասենյակային, միջադիրներ, տափօղակներ և 
խտարարներ ռետինացված ռետինից (բացի էբոնիտից), այլ, մեղմիչներ 
նավակների և նավամատույցների, արտադրատեսակներ ռետինե փչովի 

կգ 

22.19.73.210 Ռետիններ (լաստիկներ) գրասենյակային ռետինացված ռետինից կգ 

22.19.73.230 Խտարարներ ռետինացված ռետինից կգ 

22.19.73.250 Մեղմիչներ նավակների և կառամատույցների կգ 

22.19.73.270 Արտադրատեսակներ փչովի ռետինացված ռետինից, այլ կգ 

22.19.73.300 Արտադրատեսակներ ռետինացված ռետինից տեխնիկական նշանակման և 
օգտագործվող քաղաքացիական օդագնացության մեջ 

կգ 

22.19.73.400 Կցվանքներ խողովակաշարերի փոխհատուցող, արտադրատեսակներ 
մետաղալցավորված ռետիններից, այլ, արտադրատեսակներ ռետինե, 
պատրաստված մամլիչ ձևերում 34 հատվածում ներառված տրանսպորտային 

կգ 
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միջոցների համար 

22.19.73.430 Կցվանքներ խողովակաշարերի փոխհատուցող կգ 

22.19.73.450 Արտադրատեսակներ մետաղալցավորված ռետիններից 34 հատվածում 
ներառված տրանսպորտային միջոցների համար 

կգ 

22.19.73.470 Արտադրատեսակներ ռետինե, պատրաստված մամլիչ ձևերում 34 
հատվածում ներառված տրանսպորտային միջոցների համար 

կգ 

22.19.73.490 Արտադրատեսակներ մետաղալցավորված ռետիններից, այլ նշանակման կգ 

22.19.73.600 Արտադրատեսակներ ռետինացված ռետինից, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

22.19.73.700 Ռետին կարծր (օրինակ՝ էբոնիտ) բոլոր ձևերով, ներառյալ թափոնները և 
մետաղամնացուկները, արտադրատեսակներ կոշտ ռետինից 

կգ 

22.19.9 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

22.19.99 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.19.99.000 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.2 Պոլիմերային արտադրատեսակներ   
22.21 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, խողովակներ և տրամատներ 

 22.21.1 Պոլիմերային միաթելեր, 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, պոլիմերային 
ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ  

 22.21.10 Պոլիմերային միաթելեր, 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, 
պոլիմերային ձողիկներ, ձողեր և ձևավոր տրամատներ  

 22.21.10.500 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և 
տրամատներ էթիլենի պոլիմերներից 

կգ 

22.21.10.700 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և 
տրամատներ վինիլքլորիդի պոլիմերներից 

կգ 

22.21.10.900 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և 
տրամատներ այլ պլաստմասսե 

կգ 

22.21.10.930 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և 
տրամատներ այլ պլաստմասսե, թելքով ամրանավորված 

կգ 

22.21.10.970 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և 
տրամատներ այլ պլաստմասսե, թելքով չամրանավորված 

կգ 

22.21.2 Պոլիմերային Խողովակներ փողեր, ճկախողովակներ, ճկափողեր և դրանց 
կցամասերը  

 22.21.21 Արհեստական թաղանթներ պնդացած պրոտեինից կամ 
թաղանթանյութից. պոլիմերային խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ 
և կոշտ ճկափողեր  

 22.21.21.300 Թաղանթներ արհեստական պնդացած պրոտեինից կամ թաղանթանյութից կգ 

22.21.21.500 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը էթիլենի, 
պրոպիլենի, վինիլքլորիդի պոլիմերներից 

կգ 
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22.21.21.530 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը էթիլենի 
պոլիմերներից 

կգ 

22.21.21.550 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը պրոպիլենի 
պոլիմերներից 

կգ 

22.21.21.570 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը վինիլքլորիդի 
պոլիմերներից 

կգ 

22.21.21.700 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ 
պլաստմասսե 

կգ 

22.21.21.730 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ 
պլաստմասսե, թելքով ամրանավորված 

կգ 

22.21.21.770 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ 
պլաստմասսե, թելքով չամրանավորված 

կգ 

22.21.29 Այլ պոլիմերային խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ, ճկափողեր. 
դրանց կցամասերը 

 22.21.29.200 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր ճկուն դիմակայուն մինչև 27,6 ՄՊա 
ճնշման տակ 

կգ 

22.21.29.300 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված 
ուրիշ նյութերի հետ, առանց կցամասերի կամ կցամասերով 

կգ 

22.21.29.350 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված 
ուրիշ նյութերի հետ, առանց կցամասերի 

կգ 

22.21.29.370 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված 
ուրիշ նյութերի հետ, կցամասերով 

կգ 

22.21.29.400 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

22.21.29.700 Կցամասեր խողովակների, փողերի, ճկախողովակների և ճկափողերի 
համար, պլաստմասսե 

կգ 

22.21.3 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված կամ 
չհամակցված այլ նյութերի հետ 

 22.21.30 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ 

 22.21.30.100 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից 

կգ 

22.21.30.130 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 
մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, 0,94-ից պակաս խտությամբ 

կգ 

22.21.30.150 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 
մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, 0,94-ից ոչ պակաս խտությամբ 

կգ 

22.21.30.170 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 
մմ-իցավելի հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.200 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից 

կգ 
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22.21.30.210 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից, 0,10 
մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, երկառանցքային կողմնորոշման 

կգ 

22.21.30.230 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից, 0,10 
մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, այլ 

կգ 

22.21.30.250 Շերտեր գեղազարդ, չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, 5մմ-ից ավելի, բայց 
20մմ-ից պակաս լայնությամբ 

կգ 

22.21.30.270 Շերտեր փաթեթավորման, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի 
հետ, պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ավելի հաստությամբ, 5մմ-ից ավելի, բայց 
20մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ 

կգ 

22.21.30.290 Շերտեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ավելի հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.300 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիստիրոլից 

կգ 

22.21.30.400 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից 

կգ 

22.21.30.450 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, 
պարունակող 6 զանգ.%-ից ոչ պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.460 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, 
պարունակող 6 զանգ.%-ից ոչ պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ավելի 
հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.470 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, 
պարունակող 6 զանգ.%-ից պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.480 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, 
պարունակող 6 զանգ.%-ից պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ավելի 
հաստությամբ 

կգ 

22.21.30.500 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, ակրիլային 
պոլիմերներից 

կգ 

22.21.30.530 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիմեթիլմեթակրիլատից 

կգ 

22.21.30.590 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ ակրիլային 
պոլիմերներից 

կգ 
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22.21.30.600 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիկարբոնատներից, ալկիդային խեժերից, պոլիալիլային բարդ եթերներից 
կամ այլ բարդ պոլիեթերներից 

կգ 

22.21.30.610 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիկարբոնատներից 

կգ 

22.21.30.620 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիէթիլենտերեֆթալատից 

կգ 

22.21.30.630 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, չհագեցած 
պոլիեթերներից 

կգ 

22.21.30.690 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ պոլիեթերներից 

կգ 

22.21.30.700 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութից 
կամ դրա քիմիական ածանցյալներից 

կգ 

22.21.30.710 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ 
նյութերի հետ, վերականգնված թաղանթանյութից, 0,75 մմ-ից պակաս 
հաստությամբ, առանց տպագիր նկարի 

կգ 

22.21.30.720 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ 
նյութերի հետ, վերականգնված թաղանթանյութից, 0,75 մմ-ից պակաս 
հաստությամբ, տպագիր նկարով 

կգ 

22.21.30.730 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, վերականգնված 
թաղանթանյութից, այլ 

կգ 

22.21.30.740 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութից կամ 
դրա քիմիական ածանցյալներից, ռետինացված թաղանթանյութի թելքից 

կգ 

22.21.30.760 Սալեր գլանափաթեթով կամ շերտերի տեսքով, չամրանավորված կամ 
չհամակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութի ացետատից, 
օգտագործվող կինեմատոգրաֆիայի և լուսանկարչության մեջ 

կգ 

22.21.30.770 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, մետաղաթաղանթներ չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութի ացետատից, այլ 

կգ 

22.21.30.790 Թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

22.21.30.800 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիվինիլբութիրալից, պոլիամիդներից, ամինախեժերից, ֆենոլային 
խեժերից, պոլիկոնդենսացման կամ պոլիմիացման նյութերից 

կգ 

22.21.30.810 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլբութիրալից 

կգ 

22.21.30.820 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, կգ 
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չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիամիդներից 

22.21.30.830 Սալիկներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, ամինախեժերից 

կգ 

22.21.30.840 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, ֆենոլալդեհիդային 
խեժերից 

կգ 

22.21.30.860 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիկոնդենսացիայի 
այլ նյութերից 

կգ 

22.21.30.870 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիմիացման 
նյութերից 

կգ 

22.21.30.900 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, 
չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ պլաստմասսե 

կգ 

22.21.4 Այլ պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր  
 22.21.41 Այլ պոլիմերային ծակոտկեն սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր  
 22.21.41.200 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 

ծակոտկեն ստիրոլի պոլիմերներից 
կգ 

22.21.41.230 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն ստիրոլի պոլիմերներից, թելքով ամրանավորված 

կգ 

22.21.41.270 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն այլ ստիրոլի պոլիմերներից 

կգ 

22.21.41.300 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն վինիլքլորիդի պոլիմերներից 

կգ 

22.21.41.500 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն պոլիուրեթաններից 

կգ 

22.21.41.700 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն վերականգնված թաղանթանյութից 

կգ 

22.21.41.800 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

22.21.41.830 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, թելքով ամրանավորված 

կգ 

22.21.41.870 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, թելքով չամրանավորված 

կգ 

22.21.42 Այլ պոլիմերային ոչ ծակոտկեն սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր    
22.21.42.300 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 

ծակոտկեն բարդ պոլիեթերներից 
կգ 

22.21.42.330 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն բարդ պոլիեթերներից, թելքով ամրանավորված 

կգ 
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22.21.42.370 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն այլ բարդ պոլիեթերներից 

կգ 

22.21.42.500 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն ֆենոլալդեհիդային խեժերից 

կգ 

22.21.42.530 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն ֆենոլալդեհիդային խեժերից, թելքով ամրանավորված 

կգ 

22.21.42.570 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 
ծակոտկեն այլ ֆենոլալդեհիդային խեժերից 

կգ 

22.21.42.700 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն այլ պոլիմերացման նյութերից 

կգ 

22.21.42.750 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն շերտավոր բարձր ճնշման ամինախեժերից մեկ կամ երկու կողմից 
գեղազարդված մակերևույթով 

կգ 

22.21.42.800 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ 
ծակոտկեն այլ պլաստմասսե, բացի պոլիմերացումից ստացվածներից 

կգ 

22.21.9 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 22.21.99 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.21.99.000 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

22.22 Պոլիմերային  արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար 
 22.22.1 Պոլիմերային  արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար   

22.22.11 Պոլիէթիլենի պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձև պարկերը և 
պայուսակները)  

 22.22.11.200 Պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) պոլիէթիլենից, 120 գ/մ2-ից ոչ 
ավելի մակերևութային խտությամբ, բացի աղբի համար պարկերից 

կգ 

22.22.11.300 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
աղբի համար 

կգ 

22.22.11.500 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
դիմացկուն 

կգ 

22.22.11.600 Պայուսակներ պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
մթերքի համար 

կգ 

22.22.11.700 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, այլ կգ 

22.22.12 Պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձև պարկերը և պայուսակները) 
այլ պոլիմերներից, բացի պոլիէթիլենից   

22.22.12.300 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի 
էթիլենի պոլիմերից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, բացի 
աղբի համար պարկերից 

կգ 



239 
 

22.22.12.500 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի 
էթիլենի պոլիմերներից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
աղբի համար 

կգ 

22.22.12.700 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի 
էթիլենի պոլիմերներից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
դիմացկուն 

կգ 

22.22.12.900 Պարկեր այլ պոլիմերներից, բացի էթիլենի պոլիմերներից, այլ կգ 

22.22.13 Պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման 
արտադրատեսակներ                                                            

 22.22.13.000 Պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման 
արտադրատեսակներ                                                            

կգ 

22.22.14 Պոլիմերային շշեր, սրվակներ և համանման արտադրատեսակներ   
 22.22.14.500 Շշեր մեծ, շշեր, սրվակներ և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե, 

2 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ 
մվ. 
քն. 

22.22.14.700 Շշեր մեծ, շշեր, սրվակներ և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե, 
2 լ-ից ավել տարողությամբ 

մվ. 
քն. 

22.22.19 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար 
 22.22.19.200 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման 

պլաստմասսե 
կգ 

22.22.19.210 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման 
պլաստմասսե լուսանկարչությունում և կինեմատոգրաֆիայում օգտագործելու 
համար 

կգ 

22.22.19.230 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման 
պլաստմասսե, այլ 

կգ 

22.22.19.250 Կափարիչներ, թասակներ շշերի համար պլաստմասսե կգ 

22.22.19.270 Խցաններ, կափարիչներ այլ արտադրատեսակներ խցանման պլաստմասսե կգ 

22.22.19.280 Ցանց պլաստմասսե արտամղված խողովակաձև կգ 

22.22.19.400 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե արտադրատեսակների տեղափոխման և 
փաթեթավորման համար, այլ 

մվ. 
քն. 

22.22.19.430 Բեռնարկղեր մեկուսացման ներքին միջոցներով վտանգավոր բեռների 
փոխադրման համար 

մվ. 
քն. 

22.22.19.450 Տակառներ 5 լ-ից ավելի, բայց 300 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ պլաստմասսե մվ. 
քն. 

22.22.19.470 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ մվ. 
քն. 

22.22.19.800 Բեռնարկղեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

22.22.19.820 Տակառներ 300 լ-ից ավել տարողությամբ մվ. 
քն. 

22.22.19.830 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ վոլոկնիտից մվ. 
քն. 

22.22.19.840 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ այլ 
պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 
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22.22.19.850 Բեռնարկղեր թափոնների և արտանետումների տեղափոխման համար 
վոլոկնիտից 

մվ. 
քն. 

22.22.19.860 Բեռնարկղեր թափոնների և արտանետումների տեղափոխման համար, այլ 
պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

22.22.19.870 Բեռնարկղեր վոլոկնիտից, այլ մվ. 
քն. 

22.22.19.880 Բեռնարկղեր պլաստմասսե, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

22.22.9 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 22.22.99 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

 22.22.99.000 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից    

22.23 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ  
 22.23.1 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ. լինոլեում և ոչ 

պոլիմերային պինդ պատվածքներ հատակի համար   
22.23.11 Պոլիմերային պատվածքներ հատակի, պատերի կամ առաստաղի համար, 

գլանափաթեթներով կամ սալերի ձևով    
22.23.11.500 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 

գլանափաթեթներով կամ սալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդից կամ 
պոլիվինիլքլորիդով տոգորված հիմքով մ2 

22.23.11.550 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդով տոգորված կամ 
պատված հիմքով մ2 

22.23.11.590 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդից, այլ մ2 

22.23.11.900 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, այլ պլաստմասսե մ2 

22.23.12 Պոլիմերային լոգնոցներ, լվացարանակոնքեր, զուգարանակոնքեր և 
դրանց կափարիչները, ողողման բաքեր և համանման 
սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ    

22.23.12.500 Լոգնոցներ, լվացարանակոնքեր և ցնցուղներ պլաստմասսե մվ. 
քն. 

22.23.12.700 Նստոցներ և կափարիչներ զուգարանակոնքերի համար պլաստմասսե մվ. 
քն. 

22.23.12.900 Լվացասարքեր, զուգարանակոնքեր և արտադրատեսակներ 
սանիտարատեխնիկական, այլ պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

22.23.13 Պոլիմերային ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման 
տարողություններ 300 լ-ից ավել տարողությամբ  
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22.23.13.300 Ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և տարողություններ համանման 300 լ-ից 
ավելի տարողությամբ, վոլոկնիտից 

կգ 

22.23.13.700 Ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և տարողություններ համանման 300 լ-ից 
ավելի տարողությամբ, այլ պլաստմասսե 

կգ 

22.23.14 Պոլիմերային դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր. 
փակոցափեղկեր, շերտափեղկեր ու համանման պոլիմերային 
արտադրատեսակներ և դրանց մասերը  

 22.23.14.500 Դռներ, պատուհաններ, շրջանակներ դռան և պատուհանի պլաստմասսե մվ. 
քն. 

22.23.14.550 Լուսամուտներ և շրջանակներ պատուհանի, պատուհանագոգեր 
պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

22.23.14.570 Դռներ և շրջանակներ դռան պլաստմասսե մվ. 
քն. 

22.23.14.700 Փակոցափեղկեր, շերտափեղկեր և համանման պլաստմասսե 
արտադրատեսակներ  

մվ. 
քն. 

22.23.15 Լինոլեում և հատակի համար ոչ պոլիմերային պինդ պատվածքներ 
(վինիլային առաձգական ծածկեր, լինոլեում և այլն) 

 22.23.15.000 Լինոլեում և հատակի համար ոչ պոլիմերային պինդ պատվածքներ 
(վինիլային առաձգական ծածկեր, լինոլեում և այլն)                           

22.23.19 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 22.23.19.500 Կցամասեր շինարարական և մասեր ամրակման, նախատեսված մշտական 
տեղակայման համար, պլաստմասսե 

կգ 

22.23.19.510 Պատվածք արտաքին պատերի վոլոկնիտից կգ 

22.23.19.520 Պատվածք արտաքին պատերի այլ պլաստմասսե կգ 

22.23.19.550 Պատվածք ներքին պատերի կգ 

22.23.19.580 Տարրեր տանիքի կառուցվածքային, պատուհաններ լսողական, դրանց 
շրջանակները վոլոկնիտից 

կգ 

22.23.19.590 Տարրեր տանիքի կառուցվածքային, պատուհաններ լսողական, դրանց 
շրջանակները այլ պլաստմասսե 

կգ 

22.23.19.900 Արտադրատեսակներ շինարարական պլաստմասսե, այլ կգ 

22.23.2 Պոլիմերային հավաքովի կառույցներ  
 22.23.20 Պոլիմերային հավաքովի կառույցներ  

22.23.20.300 Կառուցատարրեր շինարարական հավաքովի վոլոկնիտից 
 22.23.20.700 Կառուցատարրեր շինարարական հավաքովի այլ պլաստմասսե 
 22.23.9 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

22.23.99 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 
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22.23.99.000 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

22.29 Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ  
 22.29.1 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները)  
 22.29.10 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները) 

 22.29.10.000 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները) կգ 

22.29.2 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 22.29.21 Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, 

թաղանթներ և այլ հարթ ձևեր, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով   

 22.29.21.300 Շերտեր ռետինացված բնական կամ արհեստական կաուչուկի պատվածքով, 
ինքնասոսնձվող, 20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.500 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ, ժապավեններ, շերտեր 
և այլ հարթ ձևեր խտացման նյութերից կամ պոլիմերացման նյութերից 
վերախմբավորմամբ, 20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.550 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ, ժապավեններ և այլ 
հարթ ձևեր խտացման կամ պոլիմերացման նյութերից վերախմբավորմամբ, 
20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.590 Շերտեր խտացման նյութերից կամ պոլիմերացման նյութերից 
վերախմբավորմամբ, քիմիապես վերափոխված կամ չվերափոխված 20 սմ-ից 
ոչ ավել լայնությամբ գլանափաթեթներով, այլ պոլիմերացման նյութերից 

կգ 

22.29.21.700 Շերտեր պոլիմիացությունների նյութերից, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.750 Շերտեր պոլիվինիլքլորիդից կամ պոլիէթիլենից պլաստիկացված, 20 սմ-ից ոչ 
ավել լայնությամբ գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.790 Շերտեր այլ պոլիմիացությունների նյութերից, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.21.900 Շերտեր այլ պլաստմասսե, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով 

կգ 

22.29.22 Այլ պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, 
թաղանթներ և այլ հարթ ձևեր   

 

22.29.22.300 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր ինքնասոսնձվող, պլաստմասսե, այլ, ենթարկված հետագա 
մշակման, բացի մակերևույթի մշակումից, կամ կտրատված ուղղանկյունուց 
(ներառյալ քառակուսուց) տարբերվող ձևերի 

կգ 

22.29.22.500 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմերացման նյութերից 
վերախմբավորմամբ 

կգ 

22.29.22.550 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիկարբոնատներից, խեժերից 
ալկիդային, պոլիեթերներից պոլիալլիլային կամ այլ պոլիեթերներից 

կգ 
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22.29.22.590 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմերացման այլ նյութերից 

կգ 

22.29.22.700 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմիացությունների նյութերից 

կգ 

22.29.22.900 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ 
և այլ հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

22.29.23 Պոլիմերային սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, տնային գործածության և 
արդուզարդի այլ առարկաներ  

 

22.29.23.200 Սպասք ճաշի և խոհանոցի, առարկաներ տնային օգտագործման ճաշի և 
խոհանոցի պլաստմասսե 

կգ 

22.29.23.230 Սփռոցներ պլաստմասսե կգ 

22.29.23.250 Տարողություններ սննդամթերքի համար պլաստմասսե կգ 

22.29.23.290 Առարկաններ տնային գործածության ճաշի և խոհանոցի, այլ, պլաստմասսե կգ 

22.29.23.300 Սպունգներ վերականգնված թաղանթանյութից կգ 

22.29.23.500 Արտադրատեսակներ կենցաղային և արդուզարդի, այլ (բացի սպունգներից) 
վերականգնված թաղանթանյութից 

կգ 

22.29.23.700 Արտադրատեսակներ արդուզարդի և առարկաներ տնային գործածության 
պլաստմասսե, այլ 

կգ 

22.29.23.750 Արտադրատեսակներ արդուզարդի և հիգիենիկ պլաստմասսե, այլ կգ 

22.29.23.790 Առարկաներ տնային գործածության պլաստմասսե, այլ կգ 

22.29.24 Պոլիմերային մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, 
լուսատու ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

  
22.29.24.300 Մանրակներ լամպերի և արմատուրաներ լուսավորության, ցուցանակներ 

լուսատուև համանման արտադրատեսակներ վոլոկնիտից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

22.29.24.700 Մանրակներ լամպերի և արմատուրաներ լուսավորության, ցուցանակներ 
լուսատու և համանման այլ արտադրատեսակներ պլաստմասսե, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 22.29.25 Գրասենյակային կամ դպրոցական պոլիմերային պիտույքներ  
 22.29.25.500 Գործիքներ գրելու և գծագրական պլաստմասսե կգ 

22.29.25.700 Արագակարիչներ, թղթապանակներ, թղթապայուսակներ և համանման 
արտադրատեսակներ պլաստմասսե 

կգ 

22.29.26 Պոլիմերային օժանդակ պարագաներ (ֆուրնիտուր) կահույքի, 
տրանսպորտային միջոցների համար և համանման արտադրատեսակներ. 
պոլիմերային արձանիկներ և այլ գեղազարդ արտադրատեսակներ    

22.29.26.200 Արտադրատեսակներ ամրակման և պարագաներ օժանդակ կահույքի, 
տրանսպորտային միջոցների և համանման արտադրատեսակների համար, 
պլաստմասսե 

կգ 

22.29.26.250 Արտադրատեսակներ ամրակման և պարագաներ օժանդակ կահույքի 
համար, պլաստմասսե 

կգ 

22.29.26.290 Արտադրատեսակներ ամրակման և այլ պարագաներ օժանդակ, կգ 
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պլաստմասսե 
22.29.26.300 Արձանիկներ և այլ արտադրատեսակներ գեղազարդ, պլաստմասսե կգ 

22.29.26.400 Տարողություններ սորատած և արտադրատեսակներ համանման 
ջրամաքրման և կոյուղու համակարգերի մուտքերում ջրի զտման համար, 
պլաստմասսե 

կգ 

22.29.29 Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ   
22.29.29.100 Սանրեր, խտասանրեր   պոլիմերից կամ էբոնիտից, բացի մազերի 

հարդարման համար էլեկտրական սարքավորումներից`վարսահարդարիչ, 
էլեկտրաամրակ, էլեկտրափաթաթուկ 

 22.29.29.200 Ծամակալներ, ամրակներ, վարսափաթաթուկներ գանգրացման համար 
պոլիմերից կամ էբոնիտից, բացի մազերի հարդարման համար էլեկտրական 
սարքավորումներից`վարսահարդարիչ, էլեկտրաամրակ, էլեկտրափաթաթուկ 

 22.29.29.300 Կոշիկի պոլիմերային մասեր` կրունկներ, կաղապարներ   
22.29.29.500 Պոլիմերային արտադրատեսակներ պատրաստված թերթանյութերից 

 22.29.29.900 Պոլիմերային արտադրատեսակներ պատրաստված այլ  նյութերից 
 22.29.29.910 Ձևեր նախնական (պրեֆորմներ) 
 22.29.29.920 Պոլիմերային արտադրատեսակներ, այլ   

22.29.9 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ. 
պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 22.29.91 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության 
ծառայություններ 

 

22.29.91.100 Մասեր պլաստմասսե մեքենաների սարքավորանքի շարժիչների համար, 
բացի ներքին այրման շարժիչներից մխոցային, գազային տուրբիններից 

կգ 

22.29.91.130 Մասեր նրբաթելերից մեքենաների սարքավորանքի շարժիչների համար կգ 

22.29.91.170 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, ներքին այրման  սարքավորանքի 
շարժիչների համար 

կգ 

22.29.91.200 Մասեր պլաստմասսե կենցաղային էլեկտրական սարքերի համար, մասեր 
պլաստմասսե էլեկտրանվագարկչային սարքերի, ձայնասկավառակների 
նվագարկիչների, ժապավենակոճի փլեյերների, մագնիսաձայնագրիչների և 
այլ տեսա-կամ ձայնագրման ապարատուրայի համար, ներառած կամ 
չներառած ձայնավերարտադրման սարքերը, բացի հանովի քարթրիջներից 

կգ 

22.29.91.230 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական տաքացման  սարքերի համար կգ 

22.29.91.270 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրանվագարկչային սարքերի, 
ձայնասկավառակների նվագարկիչների, ժապավենակոճի փլեյերների, 
մագնիսաձայնագրիչների և այլ տեսա-կամ ձայնագրման ապարատուրայի 
համար, ներառած կամ չներառած ձայնավերարտադրման սարքերը, բացի 
հանովի քարթրիջներից 

կգ 

22.29.91.300 Մասեր պլաստմասսե  հեռուստահաղորդիչների և ռադիոհաղորդիչների, 
լարային հեռախոսային և հեռագրային կապի համար սարքավորումների 
տեղակայման սարքերի համար 

կգ 

22.29.91.320 Մասեր վոլոկնիտից  հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ  սարքերի համար կգ 
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22.29.91.340 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, հեռուստատեսային և 
ռադիոընդունիչ սարքերի համար  

կգ 

22.29.91.400 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ 
սարքերի համար 

կգ 

22.29.91.430 Արտադրատեսակներ վոլոկնիտից հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ 
սարքերի համար 

կգ 

22.29.91.500 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե երկաթուղային, տրամվայի կամ 
շարժակազմի գնացքաքարշերի մասերի համար, սարքավորանք 
ճանապարհային, սարքեր երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների 
համար, սարքավորանք մեխանիկական ազդանշանային, սարքեր 
անվտանգության ապահովման կամ շարժման հսկման համար 

կգ 

22.29.91.520 Արտադրատեսակներ վոլոկնիտից երկաթուղային գնացքաքարշերի և 
շարժիչային վագոնների, տրամվայի շարժիչային վագոնների և 
ճանապարհային սարքեր մասերի համար 

կգ 

22.29.91.560 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, երկաթուղային 
գնացքաքարշերի և շարժիչային վագոնների, տրամվայի շարժիչային 
վագոնների և ճանապարհային սարքեր մասերի համար 

կգ 

22.29.91.600 Մասեր և պարագաներ պլաստմասսե,  գյուղատնտեսության և անտառային 
տնտեսության մեքենաների համար, վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար, բացի գնացքաքարշերից կամ շարժակազմից 

կգ 

22.29.91.630 Մասեր և պարագաներ վոլոկնիտից  բեռնատար ավտոմեքենաների, 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 

կգ 

22.29.91.670 Մասեր և պարագաներ պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից,  ավտոմեքենաների 
թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների ու վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար 

կգ 

22.29.91.800 Մասեր պլաստմասսե թռչող և տիեզերական   սարքերի համար կգ 

22.29.91.830 Մասեր վոլոկնիտից թռչող և տիեզերական սարքերի համար կգ 

22.29.91.870 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, թռչող և տիեզերական սարքերի 
համար 

կգ 

22.29.91.900 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, 
ձայնագրման և վերարտադրման սարքավորումների, հեռուստատեսային, 
տեսա- և ձայնագրման սարքավորումների համար, մասեր պլաստմասսե 
օպտիկական լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, 
ճշգրիտ, առողջապահական կամ վիրահատական գործիքների և սարքերի 
համար 

կգ 

22.29.91.930 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, 
ձայնագրման և վերարտադրման սարքավորումների, հեռուստատեսային, 
տեսա- և ձայնագրման սարքավորումների համար 

կգ 

22.29.91.970 Մասեր պլաստմասսե օպտիկական լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ, առողջապահական կամ 
վիրահատական գործիքների և սարքերի համար 

կգ 

22.29.99 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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22.29.99.000 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

23 Այլ հանքային ոչ մետաղական արտադրատեսակներ  

23.1 Ապակի և ապակե արտադրատեսակներ   

23.11 Թերթապակի   

23.11.1 Թերթապակի  

23.11.11 Թերթապակի ձուլած, գլոցած, ձգած կամ փչած, բայց այլ եղանակով 
չմշակված   

 

23.11.11.100 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, չամրանավորած, ամբողջական ներկած 
կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց 
այլ եղանակով չմշակած  մ2 

23.11.11.130 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային օպտիկական, չամրանավորած, 
ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ 
արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակած  մ3 

23.11.11.150 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, բացի օպտիկականից, չամրանավորված, 
ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ 
արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակած  մ4 

23.11.11.300 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, ամրանավորած, ամբողջական ներկած 
կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց 
այլ եղանակով չմշակած  մ5 

23.11.11.500 Ապակի ձուլած և գլոցած տրամատված, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ 
ունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակած  

կգ 

23.11.11.700 Ապակի ձգած կամ փչած թերթային, ամբողջական ներկած կամ չներկած, 
փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ 
եղանակով չմշակած  մ2 

23.11.11.750 Ապակի ձգած կամ փչած, թերթային օպտիկական, ամբողջական ներկած 
կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց 
այլ եղանակով չմշակած  մ2 

23.11.11.790 Ապակի ձգած կամ փչած, թերթային, հնարժեք դարձրած, ջերմոցային և այլ մ2 
23.11.12 Թերթապակի ջերմաողորկած և թերթապակի փայլատ կամ ողորկած 

մակերևույթով, բայց այլ եղանակով չմշակած    
23.11.12.100 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, 

թերթային չամրանավորած, կլանիչ կամ արտացոլիչ կամ ոչ արտացոլիչ 
շերտով կամ առանց դրա, բայց այլ եղանակով չմշակած մ2 

23.11.12.120 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, 
թերթային չամրանավորած, ոչ արտացոլիչ շերտով մ2 

23.11.12.140 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, 
թերթային չամրանավորած, կլանիչ կամ անդրադարձիչ շերտով, 3,5 մմ-ից ոչ 
ավելի հաստության մ3 

23.11.12.170 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, 
թերթային չամրանավորած, կլանիչ կամ անդրադարձիչ շերտով, 3,5 մմ-ից 
ավելի հաստության, բայց այլ եղանակով չմշակած, բացի ջերմոցային 
ապակուց մ4 
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23.11.12.300 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, 
թերթային չամրանավորած, ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, 
վրադիր, բացի ջերմոցային ապակուց  մ5 

23.11.12.800 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, այլ  մ6 
23.11.9 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
23.11.99 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 23.11.99.000 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 23.12 Թերթապակի կաղապարված և մշակված   

23.12.1 Թերթապակի կաղապարված և մշակված 
 23.12.11 Թերթապակի կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնված, 

արծնապատված կամ այլ եղանակով մշակված, բայց փեղկի կամ 
շրջանակի մեջ չտեղադրված  

23.12.11.500 Ապակի թերթային կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնած, 
արծնապատած կամ այլ եղանակով մշակած, բայց փեղկի կամ շրջանակի մեջ 
չտեղադրված, օպտիկական 

կգ 

23.12.11.900 Ապակի թերթային կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնած, 
արծնապատած կամ այլ եղանակով մշակած, բայց փեղկի կամ շրջանակի մեջ 
չտեղադրված, այլ 

կգ 

23.12.12 Ապակի անվտանգ («անբեկորային»)  

23.12.12.100 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), ներառյալ մխված, վերգետնյա, օդային, 
ջրային կամ տիեզերական տրանսպորտի համար մ2 

23.12.12.150 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, վերգետնյա տրանսպորտի 
համար մ3 

23.12.12.190 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, օդային կամ ջրային 
տրանսպորտի կամ հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար մ4 

23.12.12.300 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, այլ մ5 
23.12.12.500 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, վերգետնյա, օդային կամ 

ջրային տրանսպորտի կամ հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար 
կգ 

23.12.12.530 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, օդային կամ ջրային 
տրանսպորտի կամ հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար 

կգ 

23.12.12.550 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, վերգետնյա տրանսպորտի 
համար  

կգ 

23.12.12.700 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, այլ մ2 
23.12.13 Ապակե հայելիներ. բազմաշերտ մեկուսիչ արտադրատեսակներ ապակուց  
23.12.13.300 Արտադրատեսակներ մեկուսիչ, բազմաշերտ ապակուց մ2 
23.12.13.500 Հայելիներ ապակե, փեղկերով կամ առանց փեղկերի մվ. 

քն. 
23.12.13.900 Հայելիներ ապակե, փեղկերով կամ առանց փեղկերի, այլ կգ 



248 
 

23.12.9 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.12.99 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.12.99.000 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.13 Ապակի սնամեջ    
23.13.1 Ապակի սնամեջ 

 23.13.11 Շշեր, բանկաներ, սրվակներ և այլ տարաներ ապակուց, բացի 
դեղասրվակներից. խցաններ, կափարիչներ և այլ խցանման միջոցներ 
ապակուց   

23.13.11.100 Բանկաներ պահածոյացման համար, խցաններ, կափարիչներ և 
արտադրատեսակներ համանման, ապակուց, տարողություններ, 
պատրաստված ապակե խողովակներից 

կգ 

23.13.11.110 Բանկաներ պահածոյացման համար, խցաններ, կափարիչներ և 
արտադրատեսակներ համանման, ապակուց 

կգ 

23.13.11.160 Տարողություններ, պատրաստված ապակե խողովակներից  մվ. 
քն. 

23.13.11.200 Շշեր անգույն ապակուց և տարողություններ այլ, ապակուց (բացի 
պահածոյացման համար բանկաներից) 

մվ. 
քն. 

23.13.11.220 Տարողություններ այլ, ապակուց, 2,5 լ-ից ոչ պակաս տարողության (բացի 
պահածոյացման համար բանկաներից) 

մվ. 
քն. 

23.13.11.280 Շշեր անգույն ապակուց, 2,5 լ-ից պակաս տարողության մվ. 
քն. 

23.13.11.300 Շշեր գունավոր ապակուց, 2,5 լ-ից պակաս տարողության մվ. 
քն. 

23.13.11.400 Տարողություններ ապակուց, խմիչքների, այլ սննդամթերքի և 
դեղագործական արտադրանքի համար, 2,5 լ-ից պակաս տարողության 

մվ. 
քն. 

23.13.11.410 Տարողություններ ապակուց, խմիչքների և այլ սննդամթերքի համար, 2,5 լ-ից 
պակաս տարողության 

մվ. 
քն. 

23.13.11.460 Տարողություններ դեղագործական արտադրանքի համար, 2,5 լ-ից պակաս 
տարողության 

մվ. 
քն. 

23.13.11.500 Տարողություններ ապակուց, այլ ապրանքների տեղափոխման և 
փաթեթավորման համար  

մվ. 
քն. 

23.13.12 Անոթներ ըմպելիքի համար (գավաթներ) ապակուց, բացի ապակեխեցե 
անոթներից  

 

23.13.12.100 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց մվ. 
քն. 

23.13.12.150 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, ձեռագործ, 
փորագրած կամ զարդարած ուրիշ եղանակով  

մվ. 
քն. 

23.13.12.190 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, ձեռագործ, այլ մվ. 
քն. 

23.13.12.300 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական 
մշակված 

մվ. 
քն. 
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23.13.12.350 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական 
մշակված, փորագրած կամ զարդարած ուրիշ եղանակով 

մվ. 
քն. 

23.13.12.390 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական 
մշակված, այլ 

մվ. 
քն. 

23.13.12.500 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց 
պատրաստվածներից)  

մվ. 
քն. 

23.13.12.530 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց 
պատրաստվածներից), փչովի, ներառյալ անոթներ` ձեռագործ  

մվ. 
քն. 

23.13.12.550 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց 
պատրաստվածներից), մամլած 

մվ. 
քն. 

23.13.13 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, գրասենյակի և արդուզարդի 
պարագաներ, ներսույթի (ինտերիերի) զարդարանք և համանման 
արտադրատեսակներ ապակուց 

 

23.13.13.100 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից) 
կապարե բյուրեղապակուց, փչովի, ձեռագործ  

մվ. 
քն. 

23.13.13.300 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից) 
կապարե բյուրեղապակուց, փչովի, մեխանիկական հավաքման 

մվ. 
քն. 

23.13.13.500 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից), 
ապակուց, 5Х10-6/К-ից ոչ ավելի գծային ընդարձակման գործակցով և 00C-
ից մինչև 3000C ջերմաստիճանի միջակայքով 

մվ. 
քն. 

23.13.13.600 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի, գրասենյակի պարագաներ, 
արդուզարդի պարագաներ, արտադրատեսակներ տնային կահավորության և 
համանման նպատակների համար, ապակեխեցեղենից  

մվ. 
քն. 

23.13.13.700 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի, ապակուց, մխված, մեխանիկական 
մշակման, ներառյալ ակվարիումներ (բացի ապակեխեցեղենի, կապարե 
բյուրեղապակու սպասքից, ըմպելիքի համար անոթներից) 

մվ. 
քն. 

23.13.13.800 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի ապակուց, ձեռքի մշակման (բացի 
ապակեխեցեղենի, կապարե բյուրեղապակու սպասքից, ըմպելիքի համար 
անոթներից) 

մվ. 
քն. 

23.13.14 Ապակե փորձանոթներ Դյուարի անոթների կամ այլ վակուումային 
անոթների համար  

 

23.13.14.000 Ապակե փորձանոթներ Դյուարի անոթների կամ այլ վակուումային անոթների 
համար    

23.13.9 Սնամեջ ապակու մաքրամշակման ծառայություններ. սնամեջ ապակու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

23.13.91 Ըմպելիքների համար ապակե անոթների և սեղանի ու խոհանոցի այլ 
ապակե սպասքի մաքրամշակման ծառայություններ   

23.13.91.100 Ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե 
արտադրատեսակների խածատման և ծածկապատման ծառայություներ   

23.13.91.200 Ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե 
արտադրատեսակների փորագրման, մշակման ծառայություներ   

23.13.92 Ապակե տարայի մաքրամշակման ծառայություններ 
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23.13.92.000 Ապակե տարայի մաքրամշակման ծառայություններ 
 23.13.99 Սնամեջ ապակու արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 23.13.99.000 Սնամեջ ապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
23.14 Ապակեթելք  

23.14.1 Ապակեթելք   
23.14.11 Ժապավեններ, հաստաթելեր, մանվածք ապակեթելքից և հատած 

ապակեթելք   

23.14.11.100 Թելեր ապակեթելքից (հատած ոլորաթելեր), 3 մմ-ից ոչ պակաս և 50 մմ-ից ոչ 
ավելի երկարության   

23.14.11.300 Հաստաթելեր ապակեթելքից  կգ 

23.14.11.500 Մանվածքներ և հատած ոլորաթելեր ապակեթելքից  կգ 

23.14.11.700 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, շտապելային  կգ 

23.14.12 Ցանցեր, խսիրներ, կտավներ, ներքնակներ, սալեր և այլ 
արտադրատեսակներ ապակեթելքից, բացի ապակեգործվածքից 

 

23.14.12.100 Ներքնակներ ապակեթելքից, չգործած, ներառյալ ապակեբամբակ  կգ 

23.14.12.300 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ ապակեբամբակ), նուրբ (շղարշներ) կգ 

23.14.12.500 Պաստառներ չգործած, թաղիքներ, ստվարաթուղթ, ապակեթելքից կգ 

23.14.12.900 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, այլ  կգ 

23.14.12.930 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, ոչ մանածագործվածքային թելքերից, 
զանգվածով կամ փաթիլների տեսքով 

կգ 

23.14.12.950 Միջադիրներ և փաթույթներ խողովակների մեկուսացման համար, 
ապակեթելքից  

կգ 

23.14.12.990 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

23.14.9 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.14.99 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 23.14.99.000 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 23.19 Այլ ապակի, ներառյալ տեխնիկական արտադրատեսակներ ապակուց 
 23.19.1 Այլ ապակի, կիսամշակ 
 23.19.11 Ապակի չմշակված` բլոկներով, ապակի գնդերի (բացի մանրագնդերից), 

ձողերի կամ խողովակների ձևով   

23.19.11.300 Ապակի գնդերի, ձողիկների տեսքով, չմշակած  կգ 

23.19.11.500 Ապակի խողովակների տեսքով, չմշակած  կգ 

23.19.12 Սալարկման բլոկներ, աղյուսներ, սալիկներ և այլ արտադրատեսակներ 
մամլած կամ կաղապարած ապակուց. ապակենկարներ (վիտրաժներ) և 
համանման ապակիներ. փրփրապակի բլոկներով, սալերով կամ 
համանման ձևերով  
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23.19.12.000 Սալարկման բլոկներ, աղյուսներ, սալիկներ և այլ արտադրատեսակներ 
մամլած կամ կաղապարած ապակուց. ապակենկարներ (վիտրաժներ) և 
համանման ապակիներ. փրփրապակի բլոկներով, սալերով կամ համանման 
ձևերով    

23.19.2 Ապակի տեխնիկական և այլ ապակի   

23.19.21 Ապակե բաց անոթներ, դրանց ապակե մասերը էլեկտրական լամպերի, 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ համանման 
արտադրատեսակների համար  

 23.19.21.000 Ապակե բաց անոթներ, դրանց ապակե մասերը էլեկտրական լամպերի, 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ համանման 
արտադրատեսակների համար    

23.19.22 Ապակիներ ժամացույցների կամ ակնոցների համար, չենթարկված 
օպտիկական մշակման. սնամեջ ապակե գնդեր և այդպիսի ապակիների 
պատրաստման համար դրանց սեգմենտները  

23.19.22.000 Ապակիներ ժամացույցների կամ ակնոցների համար, չենթարկված 
օպտիկական մշակման. սնամեջ ապակե գնդեր և այդպիսի ապակիների 
պատրաստման համար դրանց սեգմենտները                    

23.19.23 Ապակե արտադրատեսակներ լաբորատոր, հիգիենիկ կամ 
դեղագործական նպատակների համար. դեղասրվակներ ապակուց  

23.19.23.300 Ամանեղեն լաբորատոր, հիգիենիկ, դեղագործական, աստիճանավորած կամ 
ոչ աստիճանավորած 

կգ 

23.19.23.500 Դեղասրվակներ ապակե, փաթեթավորման համար մվ. 
քն. 

23.19.24 Ապակե մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, լուսատու 
ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար 

 

23.19.24.000 Ապակե մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, լուսատու 
ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար  

 23.19.25 Ապակե էլեկտրական մեկուսիչներ  
 23.19.25.000 Ապակե էլեկտրական մեկուսիչներ կգ 

23.19.26 Ապակե արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

23.19.26.300 Արտադրատեսակներ ազդանշանման համար և տարրեր ապակուց, 
օպտիկական (բացի 23.19.22 ենթակարգում ներառվածներից), օպտիկական 
մշակման չենթարկված  

կգ 

23.19.26.500 Խորանարդիկներ, փոքր կտորներ և ապակե այլ արտադրատեսակներ, 
հիմքով կամ առանց դրա, խճանկարային աշխատանքների կամ 
գեղազարդային նպատակների համար  

կգ 

23.19.26.700 Զարդեր ապակե (ներառյալ ուլունքահատեր, ուլունքներ, արհեստական 
մարգարիտ/քարեր), բացի զարդեղենից, աչքեր ապակե, բացի պրոթեզներից, 
արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային այլ, ապակուց, 
մշակած այրոցով, բացի զարդեղենից 

կգ 

23.19.26.900 Արտադրատեսակներ ապակե այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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23.19.9 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ. այլ մշակված 
ապակու, ներառյալ տեխնիկական ապակե արտադրատեսակները, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

 23.19.91 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ  

23.19.91.000 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ 

 23.19.99 Այլ մշակված ապակու, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

 23.19.99.000 Այլ մշակված ապակու, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                              

23.2 Հրահեստ արտադրատեսակներ   
23.20 Հրահեստ  արտադրատեսակներ   
23.20.1 Հրահեստ  արտադրատեսակներ 

 23.20.11 Աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ 
սիլիկահողային քարափոշուց կամ դիատոմիտային հողերից   

23.20.11.000 Աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ 
սիլիկահողային քարափոշուց կամ դիատոմիտային հողերից  

 23.20.12 Հրահեստ աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և համանման հրահեստ  
խեցեգործական շինարարական արտադրատեսակներ, բացի 
սիլիկահողային քարափոշուց կամ դիատոմիտային հողերից 
արտադրատեսակներից   

23.20.12.100 Նյութեր շինարարական խեցեգործական, հրահեստ, ներառյալ բլոկներ, 
սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 50%-ից ավել  մագնեզիումի 
(Mg), կալցիմումի (Ca) կամ քրոմի (Cr) պարունակությամբ (առանձին կամ 
միասին), վերահաշվարկած մագնեզիումի օքսիդի (MgO), կալցիումի օքսիդի 
(CaO) կամ քրոմի օքսիդի (Cr2O3), բացի սիլիկահողային քարափոշու 
արտադրատեսակներից կամ սիլիկահողային համանման ապարներից  

կգ 

23.20.12.300 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի 
(SiO2) պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ 

կգ 

23.20.12.330 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի 
(SiO2) պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, 93%-
ից ոչ պակաս սիլիկահող (SiO2) պարունակող 

կգ 

23.20.12.350 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի 
(SiO2) պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, 7%-ից 
ավել և 45%-ից պակաս կավահող (Al2O3) պարունակող  

կգ 



253 
 

23.20.12.370 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի 
(SiO2) պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, այլ  

կգ 

23.20.12.900 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, այլ 

կգ 

23.20.13 Հրահեստ ցեմենտ, շինարարական շաղախներ, բետոն և համանման 
կազմություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

23.20.13.000 Հրահեստ ցեմենտ, շինարարական շաղախներ, բետոն և համանման 
կազմություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

23.20.14 Չթրծած հրահեստ արտադրատեսակներ և այլ հրահեստ խեցեգործական 
արտադրատեսակներ   

23.20.14.100 Արտադրատեսակներ մագնեզիտ, դոլոմիտ կամ քրոմիտ պարունակող, 
ներառյալ աղյուսներ և արտադրատեսակներ այլ ձևերի, քարեր հարգորոշիչ 
թանկարժեք մետաղների փորձարկման համար, բլոկներ և սալեր 
ճանապարհների սալարկման համար 

կգ 

23.20.14.300 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 25%-ից ավել գրաքարի 
կամ այլ ածխածինների պարունակությամբ 

կգ 

23.20.14.500 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի 
կամ խառնուրդների կամ կավահողի և սիլիկահողի միացությունների 
պարունակությամբ 

կգ 

23.20.14.530 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի 
կամ 45%-ից պակաս կավահող պարունակող խառնուրդների կամ կավահողի 
և սիլիկահողի միացությունների պարունակությամբ 

կգ 

23.20.14.550 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի 
կամ 45%-ից ավելի կավահող պարունակող խառնուրդների կամ կավահողի և 
սիլիկահողի միացությունների պարունակությամբ 

կգ 

23.20.14.900 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

23.20.9 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.20.99 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                         

23.20.99.000 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.3 Խեցեգործական շինանյութեր 
 23.31 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր 
 23.31.1 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր 
 23.31.10 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր  

23.31.10.100 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
առավելագույն նիստի` 49 սմ2-ից պակաս մակերեսով, խճանկարային 
աշխատանքների համար, խեցեգործական, չջնարակած    

23.31.10.200 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
առավելագույն նիստի` 49 սմ2-ից պակաս մակերեսով, խճանկարային   
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աշխատանքների համար, խեցեգործական, ջնարակած  

23.31.10.300 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
սալիկներ կրկնակի, «շտալտպլատտեն» տիպի, խեցեգործական, չջնարակած մ2 

23.31.10.500 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից մ2 

23.31.10.530 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, քարե, չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի 
սալիկներից մ2 

23.31.10.550 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
հախճապակուց, չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից մ2 

23.31.10.590 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, չջնարակած, այլ, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի 
սալիկներից  մ2 

23.31.10.700 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
սալիկներ կրկնակի, խեցեգործական, ջնարակած մ2 

23.31.10.730 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
սալիկներ կրկնակի, առավելագույն նիստի` 90 սմ2-ից ոչ պակաս մակերեսով, 
խեցեղենից քարե, ջնարակած  մ2 

23.31.10.750 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
սալիկներ կրկնակի, առավելագույն նիստի` 90 սմ2-ից ոչ պակաս մակերեսով, 
հախճապակուց, ջնարակած  մ2 

23.31.10.790 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, ջնարակած, այլ մ2 

23.31.9 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.31.99 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.31.99.000 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.32 Աղյուս, կղմինդր և այլ շինարարական արտադրատեսակներ թրծակավից   
23.32.1 Աղյուս, կղմինդր և այլ շինարարական արտադրատեսակներ թրծակավից   
23.32.11 Խեցեգործական ոչ հրահեստ շինարարական աղյուս, խեցեգործական 

բլոկներ հատակի համար, երեսպատման կամ կրող խեցեգործական 
սալիկներ և համանման խեցեգործական արտադրատեսակներ  

23.32.11.100 Աղյուսներ խեցեգործական ոչ հրահեստ, շինարարական, բացի 
սիլիկահողային քարափոշու արտադրատեսակներից կամ դիատոմիտային 
հողերից  

մ3 

23.32.11.130 Աղյուսներ և բլոկներ, սովորական շարվածքի համար, խեցեգործական, 
պատրաստի արտադրատեսակներ, սորատած կամ ամբողջական, արտաքին 
սվաղային կամ ներքին երեսպատմամբ պատերի համար 

մ3 

23.32.11.150 Աղյուսներ խեցեգործական երեսպատման, պատրաստի 
արտադրատեսակներ, սորատած կամ ամբողջական, առանց արտաքին 
սվաղային պատվածքի օգտագործման համար 

մ3 
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23.32.11.170 Աղյուսներ խեցեգործական, սալարկման համար (ճանապարհային կլինկեր), 
պատրաստի արտադրատեսակներ ճանապարհների սալարկման և 
հատակների համար 

մ3 

23.32.11.300 Բլոկներ խեցեգործական, ոչ հրահեստ, հատակների պատվածքի համար, 
կրող բլոկներ կամ բլոկներ լցվածքի և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի սիլիկահողային քարափոշուց արտադրատեսակներից կամ 
դիատոմիտային հողերից  

կգ 

23.32.12 Տանիքածածկի կղմինդր, խողովակագլխանոցներ, ծխնելույզների 
գլխանոցներ,  ծխանցքերի և օդաքաշ խողովակների երեսպատվածքներ, 
ճարտարապետական զարդարանքներ և այլ խեցեգործական 
շինարարական արտադրատեսակներ 

 

23.32.12.500 Կղմինդր խեցեգործական, ոչ հրահեստ, տանիքածածկի, պատրաստի 
արտադրատեսակներ, համատարած պատման համար, թեքատ տանիքների 

մվ. 
քն. 

23.32.12.700 Արտադրատեսակներ խեցեգործական, ոչ հրահեստ, շինարարական, այլ 
ներառյալ խողովակագլխանոցներ, աղյուսներ ծխանցքերի համար, 
գլխանոցներ ծխնելույզների համար, ճարտարապետական զարդարանքներ, 
ցանցեր օդափոխիչների 

կգ 

23.32.13 Խողովակներ, մեկուսարար խողովակաշարեր, ջրտարներ, խողովակներ և 
խողովակների կցամասեր, խեցեգործական    

23.32.13.000 Խողովակներ, մեկուսարար խողովակաշարեր, ջրտարներ, խողովակներ և 
խողովակների կցամասեր, խեցեգործական                                                                             

կգ 

23.32.9 Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.32.99 Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.32.99.000 Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

 23.4 Ճենապակե և խեցեգործական այլ արտադրատեսակներ  
 23.41 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակներ   

23.41.1 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակներ   
23.41.11 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, այլ տնտեսական և արդուզարդի 

պարագաներ ճենապակուց  

23.41.11.300 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե կգ 

23.41.11.330 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե, միագույն կգ 

23.41.11.350 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե, գեղազարդ կգ 

23.41.11.500 Արտադրատեսակներ տնտեսական և արդուզարդի այլ, ճենապակե, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

23.41.12 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, այլ տնտեսական և արդուզարդի 
պարագաներ, բացի ճենապակե արտադրատեսակներից 
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23.41.12.100 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, 
սովորական խեցեղենից  

կգ 

23.41.12.300 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից  

կգ 

23.41.12.330 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից, միագույն  

կգ 

23.41.12.350 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից, գեղազարդ 

կգ 

23.41.12.500 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, 
հախճապակուց կամ նուրբ խեցեղենից 

կգ 

23.41.12.530 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, 
հախճապակուց կամ նուրբ խեցեղենից, միագույն  

կգ 

23.41.12.550 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, 
հախճապակուց կամ նուրբ խեցեղենից, գեղազարդ 

կգ 

23.41.12.900 Ամանեղեն սեղանի և պարագաներ տնտեսական, խեցեգործական, այլ կգ 

23.41.13 Խեցեգործական արձանիկներ և այլ գեղազարդային 
արտադրատեսակներ 

 

23.41.13.300 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե   

23.41.13.330 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե, միագույն   

23.41.13.350 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե, գեղազարդ 

 23.41.13.500 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
խեցեղենից  

 23.41.9 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                               

23.41.99 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                              

23.41.99.000 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

 23.42 խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 
 23.42.1 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 
 23.42.10 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ  

23.42.10.300 Արտադրատեսակներ խեցեգործական սանիտարատեխնիկական (կոնքեր, 
լոգարաններ, զուգարանակոնքեր, ջրթափ փոքր բաքեր և համանման 
արտադրատեսակներ), ճենապակե  

մվ. 
քն. 

23.42.10.500 Արտադրատեսակներ խեցեգործական սանիտարատեխնիկական (կոնքեր, 
լոգարաններ, զուգարանակոնքեր, ջրթափ փոքր բաքեր և համանման 

մվ. 
քն. 
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արտադրատեսակներ), խեցեղենից (ոչ հախճապակե) 
23.42.9 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                               

23.42.99 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                        

 

23.42.99.000 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

23.43 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ և մեկուսիչ ամրաններ   
23.43.1 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 

էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ 
էլեկտրասարքավորանքի համար    

23.43.10 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ 
ամրաններ էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ 
էլեկտրասարքավորանքի համար   

23.43.10.000 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 
էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ 
էլեկտրասարքավորանքի համար  

մվ. 
քն. 

23.43.9 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

 23.43.99 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                               

23.43.99.000 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                               

23.44 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ  

23.44.1 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ    
23.44.11 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 

տեխնիկական նշանակության, ճենապակե   
23.44.11.000 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 

տեխնիկական նշանակության, ճենապակե 
կգ 

23.44.12 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 
տեխնիկական նշանակության, բացի ճենապակե արտադրատեսակներից 

 

23.44.12.100 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 
տեխնիկական նշանակության, բացի ճենապակե արտադրատեսակներից 

կգ 

23.44.12.300 Մագնիսներ հաստատուն և արտադրատեսակներ, հաստատուն մագնիսներ 
հանդիսացող (բացի մետաղականից)  

կգ 

23.44.9 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի   
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կողմից                             

23.44.99 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.44.99.000 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 23.49 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ  
 23.49.1 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ  
 23.49.11 Խեցեգործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող 

գյուղատնտեսությունում ապրանքների փոխադրման կամ 
փաթեթավորման համար  

23.49.11.000 Խեցեգործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող 
գյուղատնտեսությունում ապրանքների փոխադրման կամ փաթեթավորման 
համար 

կգ 

23.49.12 Խեցեգործական ոչ շինարարական այլ արտադրատեսակներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 23.49.12.300 Արտադրատեսակներ ճենապակե, այլ, ներառյալ կողապատեր ոչ հրահեստ, 
մասեր վառարանների և բուխարիների, ծաղկամաններ ոչ գեղազարդային, 
հարմարանքներ պատուհանների և դռների համար (բռնակներ և 
արտադրատեսակներ համանման), ցուցնակներ խանութների ցուցանակների 
և ցուցափեղկերի համար, մասեր ջերմափոխանակիչների յուղային 

կգ 

23.49.12.500 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, այլ, բացի ճենապակուց կգ 

23.49.12.550 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, սովորական, այլ, 
ներառյալ մասեր սարքերի ջեռուցման, կողապատեր ոչ հրահեստ, մասեր 
վառարանների և բուխարիների, ծաղկամաններ ոչ գեղազարդային, 
հարմարանքներ պատուհանների և դռների համար (բռնակներ և 
արտադրատեսակներ համանման), ցուցնակներ խանութների ցուցանակների 
և ցուցափեղկերի համար, մասեր ջերմափոխանակիչների յուղային 

կգ 

23.49.12.590 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, այլ, բացի ճենապակու 
և սովորական խեցեղենի արտադրատեսակներից 

կգ 

23.49.9 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.49.99 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 23.49.99.000 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.5 Ցեմենտ, կիր, գիպս և գաջ 
 23.51 Ցեմենտ 
 23.51.1 Ցեմենտ   

23.51.11 Ցեմենտի կլինկեր (թրծած բովախառնուրդ)   
23.51.11.000 Ցեմենտի կլինկեր (թրծած բովախառնուրդ) կգ 
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23.51.12 Պորտլանդցեմենտ, արզնահողային, խարամային և համանման 
հիդրավլիկական ցեմենտ   

23.51.12.100 Պորտլանդցեմենտ սպիտակ կգ 

23.51.12.300 Պորտլանդցեմենտ (բացի սպիտակից) կգ 

23.51.12.500 Ցեմենտ կավահողային  կգ 

23.51.12.900 Ցեմենտ հեղուկաբաշխական, բացի պորտլանդցեմենտից և կավահողային 
ցեմենտից 

կգ 

23.51.9 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.51.99 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.51.99.000 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.52 Կիր, գիպս և գաջ 
 23.52.1 Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական 
 23.52.10 Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական  
 23.52.10.300 Կիր չմարած և մարած կգ 

23.52.10.330 Կիր չմարած կգ 

23.52.10.350 Կիր մարած կգ 

23.52.10.500 Կիր հեղուկաբաշխական (բացի կալցիումի օքսիդից և հիդրօքսիդից) կգ 

23.52.2 Գիպս և գաջ   
23.52.20 Գիպս և գաջ   
23.52.20.100 Գիպս  կգ 

23.52.20.200 Գաջ կգ 

23.52.3 Դոլոմիտ կալցինացված կամ շեղջաքարացված  
 23.52.30 Դոլոմիտ կալցինացված կամ շեղջաքարացված    

23.52.30.100 Դոլոմիտ կալցինացված և եռակալված կգ 

23.52.30.130 Դոլոմիտ կալցինացված կգ 

23.52.30.150 Դոլոմիտ եռակալված կգ 

23.52.30.200 Դոլոմիտ շեղջաքարացված (ներառյալ դոլոմիտ գուդրոնապատված) կգ 

23.52.9 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 23.52.99 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.52.99.000 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.6 Շինվածքներ բետոնից, ցեմենտից և գիպսից    
23.61 Շինվածքներ բետոնից, շինարարությունում օգտագործման համար   
23.61.1 Շինարարական արտադրատեսակներ բետոնից   
23.61.11 Կղմինդր, սալեր, աղյուս և համանման շինվածքներ ցեմենտից, բետոնից 

կամ արհեստական քարից   
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23.61.11.300 Աղյուսներ և բլոկներ շինարարական, ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 

կգ 

23.61.11.500 Սալիկներ, սալեր և արտադրատեսակներ համանման, ցեմենտից, բետոնից 
կամ արհեստական քարից 

կգ 

23.61.12 Հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և շենքերի ու կառույցների 
համար այլ արտադրատեսակներ ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական 
քարից   

23.61.12.000 Հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և շենքերի ու կառույցների 
համար այլ արտադրատեսակներ ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական 
քարից 

 23.61.2 Հավաքովի կառույցներ բետոնից 
 23.61.20 Հավաքովի կառույցներ բետոնից 
 23.61.20.000 Հավաքովի կառույցներ բետոնից  

23.61.9 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից    

23.61.99 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.61.99.000 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

23.62 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար   
23.62.1 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար 

 23.62.10 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար 
 23.62.10.500 Սալեր, թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 

գիպսից և գիպսի հիմնանյութով բաղադրություններից, ոչ զարդանախշային, 
պատված կամ ամրանավորած միայն թղթով կամ ստվարաթղթով մ2 

23.62.10.900 Սալեր, թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
գիպսից և գիպսի հիմնանյութով բաղադրություններից, ոչ զարդանախշային, 
այլ մ2 

23.62.9 Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    

23.62.99 
 

Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից    

23.62.99.000 Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից    

23.63 Ապրանքային բետոն   
23.63.1 Ապրանքային բետոն   
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23.63.10 Ապրանքային բետոն   
23.63.10.100 Ապրանքային բետոն   
23.63.10.110 Ցեմենտային բետոն 

 23.63.10.120 Սիլիկատային բետոն 
 23.63.10.130 Գիպսային բետոն 
 23.63.10.140 Ասֆալտբետոն 
 23.63.10.150 Պոլիմերբետոն 
 23.63.9 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    
23.63.99 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    
23.63.99.000 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    
23.64 Շինարարական շաղախներ   
23.64.1 Շինարարական շաղախներ   
23.64.10 Շինարարական շաղախներ   
23.64.10.000 Շինարարական շաղախներ կգ 

23.64.9 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.64.99 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.64.99.000 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.65 Թելքավոր ցեմենտ   
23.65.1 Շինվածքներ թելքավոր ցեմենտից    
23.65.11 Պանելներ, բլոկներ և համանման շինվածքներ բուսական թելքից, ծղոտից 

կամ փայտանյութի մնացուկներից, շեղջաքարացված հանքային 
կապակցանյութերի հետ   

23.65.11.000 Պանելներ, բլոկներ և համանման շինվածքներ բուսական թելքից, ծղոտից 
կամ փայտանյութի մնացուկներից, շեղջաքարացված հանքային 
կապակցանյութերի հետ մ2 

23.65.12 Շինվածքներ ասբեստացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով ցեմենտից 
կամ համանման նյութերից   

23.65.12.300 Թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
ասբեստացեմենտից, ֆիբրացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով, 
բուսական թելքերով, արհեստական պոլիմերներով, ապակեթելքով, 
արհեստական թելքերով մ2 

23.65.12.500 Խողովակներ, փողակներ և դրանց կցամասեր, ասբեստացեմենտից, 
ֆիբրացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով, բուսական թելքերով, 
արհեստական պոլիմերներով, ապակեթելքով, արհեստական թելքերով 

կգ 

23.65.12.900 Արտադրատեսակներ ասբեստացեմենտից, ֆիբրացեմենտից, 
թաղանթանյութի թելքերով, բուսական թելքերով, արհեստական 

կգ 
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պոլիմերներով, ապակեթելքով, արհեստական թելքերով, այլ 

23.65.9 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.65.99 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 23.65.99.000 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.69 Այլ շինվածքներ բետոնից, գիպսից և ցեմենտից    
23.69.1 Այլ շինվածքներ բետոնից, գիպսից և ցեմենտից  

 23.69.11 Գիպսից կամ գիպսի հիմքով խառնուրդներից այլ շինվածքներ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

 23.69.11.000 Գիպսից կամ գիպսի հիմքով խառնուրդներից այլ շինվածքներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

կգ 

23.69.19 Ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից շինվածքներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում   

23.69.19.300 Ցեմենտից շինվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  կգ 

23.69.19.800 Ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից շինվածքներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում,  շինարարության մեջ չօգտագործվող 

կգ 

23.69.9 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

23.69.99 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

23.69.99.000 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 23.7 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած 
 23.70 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած 
 23.70.1 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած   

23.70.11 Մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) մշակված և դրանցից 
շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, 
սալիկներից, խորանարդներից և համանման շինվածքներից). 
արհեստական ներկած հատիկներ, փշրանք և փոշի մարմարից, 
տրավերտինից, լսնակուճից   

23.70.11.100 Մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) մշակված և դրանցից 
շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, 
սալիկներից, խորանարդներից և համանման շինվածքներից). արհեստական 
ներկած հատիկներ, փշրանք և փոշի մարմարից, տրավերտինից, լսնակուճից   

23.70.11.200 Մարմար մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 
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23.70.11.300 Տրավերտին մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 

 23.70.12 Այլ գեղազարդ կամ շինարարական մշակված քար և դրանից շինվածքներ. 
այլ արհեստական ներկած հատիկներ և փոշի բնական քարից. 
շինվածքներ շեղջաքարացված թերթաքարից    

23.70.12.100 Չորսվակասալեր, եզրաքարեր և սալեր սալարկման համար, բնական քարից 
(բացի թերթաքարից) 

կգ 

23.70.12.200 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
հատիկներ, փշրանքներ և փոշի արհեստական ներկած, խճանկարային 
աշխատանքների համար  

կգ 

23.70.12.300 Կրաքար այլ, տաշած կամ սղոցած, հարթ կամ ուղիղ մակերևույթով, այլ 
մշակման ենթարկված  

կգ 

23.70.12.400 Թերթաքար մշակած և արտադրատեսակներ դրանից կամ շեղջաքարացված 
թերթաքարից 

 

23.70.12.500 Քար, մշակած (գրանիտ), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.510 Քար, մշակած (ծիրանաքար), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.520 Քար, մշակած (ավազաքար), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.530 Քար, մշակած (տուֆ) հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.531 Տուֆ երեսպատման, մշակած հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.532 Տուֆ սրբատաշ, մշակած հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.540 Քար, մշակած (ֆելզիտ), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.550 Քար, մշակած (բազալտ) հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

կգ 

23.70.12.590 Քար, մշակած, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, հուշարձանների, 
վերջնամշակման կամ շինարարության համար և արտադրատեսակներ 
դրանից 

կգ 

23.70.9 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.70.99 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.70.99.000 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

23.9 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք    
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23.91 Հղկանյութեր   
23.91.1 Հղկանյութեր 

 23.91.11 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ և քարի մշակման 
համար համանման արտադրատեսակներ (առանց հենքի), դրանց մասերը 
բնական քարից, շեղջաքարացված բնական կամ արհեստական 
հղկանյութերից     

23.91.11.100 Աղացաքարեր և հեսանաքարեր, առանց երիզվածքի, հղկման, սրման կամ 
մանրացման համար  

կգ 

23.91.11.200 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, 
այլ, ալմաստներից, շեղջաքարացված, արհեստական կամ բնական 

կգ 

23.91.11.300 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, 
այլ, խեժերից, արհեստական կամ բնական, ամրանավորած 

կգ 

23.91.11.400 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, 
այլ, խեժերից, արհեստական կամ բնական, չամրանավորած 

կգ 

23.91.11.500 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, 
այլ, հղկանյութերից արհեստական, խեցեգործական կամ սիլիկատային 
նյութերից կապակցանյութերով  

կգ 

23.91.11.600 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, այլ, հղկանյութերից 
շեղջաքարացված, այլ 

կգ 

23.91.11.700 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, բնական քարից  կգ 

23.91.11.800 Հղկաքարեր, հեսանաքարեր, հեսաններ, հոներ, կիրառվող ձեռքով սրման, 
շտկման, մաքրման կամ ողորկման համար  

կգ 

23.91.12 Փոշի կամ հատիկ հղկանյութային` գործվածքի, թղթի կամ ստվարաթղթի 
հիմքով   

23.91.12.300 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, գործվածքե 
հիմքով մ2 

23.91.12.500 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, թղթե կամ 
ստվարաթղթե հիմքով մ2 

23.91.12.900 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, այլ հիմքով մ2 
23.91.9 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 23.91.99 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
23.91.99.000 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 23.99 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում    
23.99.1 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
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23.99.11 Անկիզաքարի մշակված թելք. խառնուրդներ անկիզաքարի և մագնիումի 
կարբոնատի հիմքով. արտադրատեսակներ այդ խառնուրդներից կամ 
անկիզաքարից. շփական նյութեր արգելակների, կցորդիչների և 
համանման սարքվածքների համար, չտեղակայված  

  
23.99.11.600 Թելքեր անկիզաքարից, մշակած, խառնուրդներ անկիզաքարի կամ 

անկիզաքարի և մագնիումի կարբոնատի հիմքով 
կգ 

23.99.11.700 Թերթեր կամ հոլովակներ անկիզաքարից, մամլած  կգ 

23.99.11.800 Հագուստ, հագուստի պարագաներ, կոշիկ և գլխարկներ, թուղթ, հաստ 
ստվարաթուղթ և նրբաթաղիք կամ թաղիք, արտադրատեսակներ այլ (այդ 
թվում` քաղաքացիական ավիացիայի համար), անկիզաքարից կամ 
անկիզաքարի հիմքով խառնուրդներից 

կգ 

23.99.11.900 Նյութեր շփական և արտադրատեսակներ դրանցից, չտեղակայված, 
նախատեսված արգելակների, կցորդիչների կամ համանման 
սարքավորումների համար, անկիզաքարի հիմքով 

կգ 

23.99.11.930 Մակադրակներ կոճղակների արգելակային, անկիզաքարից և հանքային այլ 
նյութերից 

կգ 

23.99.11.950 Նյութեր շփական և արտադրատեսակներ դրանցից, չտեղակայված, 
նախատեսված արգելակների, կցորդիչների կամ համանման 
սարքավորումների համար, անկիզաքարի հիմքով, այլ, բացի արգելակային 
մակադրակներից  

կգ 

23.99.12 Ասֆալտից կամ համանման նյութերից արտադրատեսակներ    
23.99.12.500 Արտադրատեսակներ ասֆալտից կամ նյութերից համանման, հոլովակներով կգ 

23.99.12.530 Արտադրատեսակներ տանիքածածկի կամ երեսարկման, ասֆալտից կամ 
նյութերից համանման, հոլովակներով 

կգ 

23.99.12.590 Արտադրատեսակներ ասֆալտից կամ նյութերից համանման, հոլովակներով, 
այլ  

կգ 

23.99.12.900 Արտադրատեսակներ ասֆալտից և նյութերից համանման, ոչ հոլովակներով կգ 

23.99.13 Բիտումային խառնուրդներ բնական և արհեստական քարի ու բիտումի, 
բնական ասֆալտի կամ որպես կապակցանյութ օգտագործվող այլ 
նյութերի հիման վրա   

23.99.13.000 Բիտումային խառնուրդներ բնական և արհեստական քարի ու բիտումի, 
բնական ասֆալտի կամ որպես կապակցանյութ օգտագործվող այլ նյութերի 
հիման վրա 

կգ 

23.99.14 Գրաքար արհեստական, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաքար. 
արտադրանք գրաքարի կամ կիսապատրաստվածքի տեսքով ածխածնի 
այլ ձևերի հիման վրա   

23.99.14.000 Գրաքար արհեստական, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաքար. 
արտադրանք գրաքարի կամ կիսապատրաստվածքի տեսքով ածխածնի այլ 
ձևերի հիման վրա 

կգ 

23.99.15 Կորունդ արհեստական   
23.99.15.000 Կորունդ արհեստական կգ 

23.99.19 Ոչ մետաղական հանքային արտադրանք, չներառված ուրիշ  
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խմբավորումներում 
23.99.19.100 Խարամաբամբակ, բամբակ հանքային սիլիկատային և բամբակ հանքային 

համանման (ներառյալ դրանց խառնուրդները), բլոկներով, թերթերով կամ 
հոլովակներով 

կգ 

23.99.19.200 Վերմիկուլիտ շերտատած, կավեր փքեցրած, խարամ փրփրեցրած և 
արտադրանք հանքային փքեցրած, այլ 

կգ 

23.99.19.300 Խառնուրդներ և արտադրատեսակներ նյութերից հանքային, ջերմամեկուսիչ, 
ձայնամեկուսիչ կամ ձայնակլանիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

կգ 

23.99.19.400 Փայլար մշակած կամ արտադրատեսակներ փայլարից կգ 

23.99.19.500 Արտադրատեսակներ գրաքարից կամ նյութերից ածխածնային այլ, 
էլեկտրատեխնիկայում չօգտագործվող 

կգ 

23.99.19.600 Արտադրատեսակներ տորֆից, ներառյալ թիթեղներ, թաղանթներ գլանների 
և ամաններ` բույսերի աճեցման համար 

կգ 

23.99.19.900 Արտադրատեսակներ քարից և հանքային նյութերից այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

կգ 

23.99.9 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

23.99.99 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 23.99.99.000 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

24 Մետաղներ մետաղական արտադրատեսակների արտադրության համար 
  

24.1 Երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ  
 24.10 Երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ 
 24.10.1 Հիմնային մթերք սև մետաղներից    

24.10.11 Թուջ վերամշակելի և հայելանման` ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով 
կամ այլ առաջնային ձևերով     

24.10.11.100 Թուջ վերամշակելի չլեգիրված և լեգիրված ձուլակոճղերով, 
մետաղակոճղերով կամ այլ առաջնային ձևերով 

կգ 

24.10.11.200 Թուջ հայելանման ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով կամ այլ առաջնային 
ձևերով 

կգ 

24.10.11.300 Մետաղարտադրանք, ստացված երկաթի անմիջական վերականգնման 
եղանակով, այլ սպունգաերկաթ, երկաթ շատ մաքուր (0,06% -ից ոչ ավելի 
խառնուրդներ պարունակող) կտորներով, բովագնդիկներով կամ համանման 
ձևերով 

կգ 

24.10.12 Ֆեռոհամահալվածքներ 
 24.10.12.100 Ֆեռոմանգան կգ 

24.10.12.200 Ֆեռոսիլիցիում կգ 
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24.10.12.300 Ֆեռոսիլիկամանգան կգ 

24.10.12.400 Ֆեռոքրոմ կգ 

24.10.12.500 ֆեռոմոլիբդեն կգ 

24.10.12.900 Ֆեռոհամահալվածքներ, այլ կգ 

24.10.12.910 Ֆեռոնիկել կգ 

24.10.12.920 ֆեռովանադիում կգ 

24.10.12.930 Ֆեռոտիտան կգ 

24.10.12.940 ֆեռոնիոբիում կգ 

24.10.12.950 Ֆեռովոլֆրամ կգ 

24.10.12.960 Ֆեռոսիլիկաքրոմ կգ 

24.10.12.970 Ֆեռոբոր կգ 

24.10.12.990 Ֆեռոհամահալվածքներ, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

24.10.13 Երկաթի հանքանյութի անմիջական վերականգնման արդյունքում 
ստացված մթերք և այլ սպունգաերկաթ` կտորներով, բովագնդիկներով և 
համանման ձևերով. մաքուր երկաթ (99,94% ոչ պակաս հիմնական տարրի 
պարունակությամբ)` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման ձևերով  

  
24.10.13.000 Երկաթի հանքանյութի անմիջական վերականգնման արդյունքում ստացված 

մթերք և այլ սպունգաերկաթ` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման 
ձևերով. մաքուր երկաթ (99,94% ոչ պակաս հիմնական տարրի 
պարունակությամբ)` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման ձևերով  

կգ 

24.10.14 Հատիկներ և փոշիներ վերամշակելի և հայելանման թուջից կամ 
պողպատից 

 24.10.14.000 Հատիկներ և փոշիներ վերամշակելի և հայելանման թուջից կամ պողպատից կգ 

24.10.2 Պողպատ ձուլակտորներով   
24.10.21 Պողպատ չլեգիրված` ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 

կիսապատրաստվածքներ չլեգիրված պողպատից  
 24.10.21.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) չլեգիրված 

(ածխածնային) պողպատից 
կգ 

24.10.21.300 Պողպատ հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային)  

24.10.21.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) կգ 

24.10.21.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) կգ 

24.10.21.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) կգ 

24.10.21.400 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից կգ 

24.10.21.410 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից անկար 
խողովակների արտադրության համար 

կգ 

24.10.21.420 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից այլ նպատակների 
համար 

կգ 

24.10.21.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից կգ 

24.10.21.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից 
անկար խողովակների արտադրության համար 

կգ 
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24.10.21.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից 
այլ նպատակների համար 

կգ 

24.10.21.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից կգ 

24.10.21.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ), չլեգիրված 
(ածխածնային) պողպատից անկար խողովակների արտադրության համար 

կգ 

24.10.21.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 
նախապատրաստվածքներ), չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից այլ 
նպատակների համար 

կգ 

24.10.22 Պողպատ չժանգոտվող` ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 
կիսապատրաստվածքներ չժանգոտվող պողպատից  

 

24.10.22.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) չժանգոտվող 
պողպատից 

կգ 

24.10.22.300 Պողպատ հալված վիճակում չժանգոտվող կգ 

24.10.22.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում չժանգոտվող կգ 

24.10.22.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում չժանգոտվող կգ 

24.10.22.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում չժանգոտվող կգ 

24.10.22.400 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից կգ 

24.10.22.410 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից անկար խողովակների 
արտադրության համար 

կգ 

24.10.22.420 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից այլ նպատակների համար կգ 

24.10.22.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից կգ 

24.10.22.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից անկար 
խողովակների արտադրության համար 

կգ 

24.10.22.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից այլ 
նպատակների համար 

կգ 

24.10.22.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, չժանգոտվող պողպատից կգ 

24.10.22.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ), 
չժանգոտվող պողպատից անկար խողովակների արտադրության համար 

կգ 

24.10.22.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 
նախապատրաստվածքներ), չժանգոտվող պողպատից այլ նպատակների 
համար 

կգ 

24.10.23 Այլ լեգիրված պողպատ ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 
կիսապատրաստվածքներ այլ լեգիրված պողպատից  

 24.10.23.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) լեգիրված 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.10.23.300 Պողպատ հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.400 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.410 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) անկար 
խողովակների արտադրության համար 

կգ 
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24.10.23.420 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) այլ 
նպատակների համար 

կգ 

24.10.23.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) 

կգ 

24.10.23.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) անկար խողովակների արտադրության համար 

կգ 

24.10.23.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) այլ նպատակների համար 

կգ 

24.10.23.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) կգ 

24.10.23.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ) լեգիրված 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից) անկար խողովակների արտադրության 
համար 

կգ 

24.10.23.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 
նախապատրաստվածքներ) լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) այլ 
նպատակների համար 

կգ 

24.10.3 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից    
24.10.31 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ 

պակաս լայնությամբ    
24.10.31.200 Շիկագլոցված հարթ 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 

(“լայնաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.31.500 Շիկագլոցված հարթ թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ 
գլոցման հաստոնի վրա, շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

կգ 

24.10.32 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից պակաս 
լայնությամբ    

24.10.32.000 Շիկագլոցված հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“նեղաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.33 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ     

24.10.33.100 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«լայնաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

կգ 

24.10.33.110 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«լայնաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
հետագա վերամշակման համար 

կգ 

24.10.33.120 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«լայնաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
անմիջական օգտագործման համար 

կգ 
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24.10.33.200 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«նեղաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

կգ 

24.10.33.210 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«նեղաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
հետագա վերամշակման համար 

կգ 

24.10.33.220 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«նեղաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
անմիջական օգտագործման համար 

կգ 

24.10.33.300 Հարթ գլոցվածք թերթավոր, ստացված շիկագլոցված լայն շերտի 
կտրատումից չժանգոտվող պողպատից 

կգ 

24.10.33.400 Հարթ գլոցվածք թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ 
գլոցման հաստոնի վրա, շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

կգ 

24.10.33.500 Հարթ գլոցվածք սառնագլոցված չժանգոտվող պողպատից  կգ 

24.10.34 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ   

24.10.34.100 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“նեղաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
հետագա վերամշակման համար 

կգ 

24.10.34.200 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“նեղաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 
անմիջական օգտագործման համար 

կգ 

24.10.35 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ    

24.10.35.100 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«լայնաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.35.200 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(«նեղաշերտ գլանափաթեթ») շիկագլոցված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.35.300 Հարթ գլոցվածք թերթավոր, ստացված շիկագլոցված լայն շերտի 
կտրատումից պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.35.400 Հարթ գլոցվածք թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ 
գլոցման հաստոնի վրա, շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

կգ 

24.10.36 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ (բացի սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական 
պողպատից գլոցվածքից)   
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24.10.36.000 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից պակաս 
լայնությամբ (բացի սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից 
գլոցվածքից) 

կգ 

24.10.4 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ    

24.10.41 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ  

24.10.41.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ  

կգ 

24.10.42 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ     

24.10.42.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ  

կգ 

24.10.43 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ                                                                       

24.10.43.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ                                                                                     

24.10.5 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով.  հարթ գլոցվածք արագահատ պողպատից և սիլիցիումային 
էլեկտրատեխնիկական պողպատից    

24.10.51 Հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ, մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով  

24.10.51.100 Թիթեղ սպիտակ և գլոցվածք հարթ (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) 
լայն անագապատված, քրոմապատված կամ լաքապատված, պողպատից 
(բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.51.200 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն ներկած, 
լաքապատված կամ պատված պլաստիկով (բացի սպիտակ թիթեղից), 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.52 Հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ, մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով 

 

24.10.52.100 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն էլեկտրական 
ցինկապատված, պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից),մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով  

կգ 

24.10.52.200 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն, պատված 
կապարով, ցինկով (բացի էլեկտրական ցինկապատվածը), ալյումինով, 
թանկարժեք մետաղներով կամ արծնով, պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

կգ 

24.10.53 Հարթ գլոցվածք սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից` 600 
մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ     

24.10.53.000 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն 
սառնագլոցված պողպատից սիլիցիումական էլեկտրատեխնիկական 
տեքստուրավորած կողմնորոշված հատիկով`600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ 

կգ 
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24.10.54 Հարթ գլոցվածք սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից` 600 
մմ-ից պակաս լայնությամբ    

24.10.54.000 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“լայնաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

կգ 

24.10.55 Հարթ գլոցվածք արագահատ պողպատից` 600մմ-ից պակաս լայնությամբ  
  

24.10.55.100 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) շիկագլոցված 
արագահատ պողպատից 

կգ 

24.10.55.200 Ձողիկներ շիկագլոցված և կռված արագահատ պողպատից կգ 

24.10.6 Ձողեր և մետաղալար պողպատից, շիկամշակված   
24.10.61 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չլեգիրված պողպատից` թույլ 

փաթաթված կաժերով    
24.10.61.100 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից 

չլեգիրված (բացի ավտոմատից), ունեցող ելուստներ, ակոսներ կամ այլ 
ձևափոխություններ 

կգ 

24.10.61.200 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից 
ավտոմատ, այլ 

կգ 

24.10.61.300 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից 
չլեգիրված, ունեցող կլոր հատվածք և օգտագործվող բետոնի 
ամրանավորման համար 

կգ 

24.10.61.400 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից 
չլեգիրված, ունեցող կլոր հատվածք և օգտագործվող դողերի կորդի համար 

կգ 

24.10.61.900 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից 
չլեգիրված (ածխածնային), այլ 

կգ 

24.10.62 Այլ ձողեր և մետաղալար պողպատից` կռած, շիկագլոցված, շիկաձգված 
կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 

 

24.10.62.100 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (բացի 
ավտոմատից), ունեցող ելուստներ, ակոսներ կամ այլ ձևափոխություններ, 
կռած, օգտագործվող բետոնի ամրանավորման համար 

կգ 

24.10.62.200 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից ավտոմատ կգ 

24.10.62.300 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից առանցքակալային կգ 

24.10.62.400 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից գործիքային կգ 

24.10.62.500 Անկյունակներ, տրամատներ հատուկ և ձևավոր թեթև 80մմ-ից պակաս 
բարձրությամբ, շիկագլոցված և կռած պողպատից 

կգ 

24.10.62.600 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված և կռած պողպատից չլեգիրված (բացի 
ավտոմատից), այլ, ներառյալ ձողեր (ձողիկներ) կլոր հատվածքի և սնամեջ 
հորատման աշխատանքների համար 

կգ 

24.10.62.700 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից լեգիրված (բացի 
չժանգոտվողից, արագահատից, գործիքայինից և առանցքակալայինից) 

կգ 

24.10.63 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` թույլ 
փաթաթված կաժերով    

24.10.63.000 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` թույլ   
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փաթաթված կաժերով  

24.10.64 Այլ ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` կռած, շիկագլոցված, 
շիկաձգված կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 

 24.10.64.100 Ձողիկներ ոչ կաժերով կլոր հատվածքով շիկագլոցված, շիկաձգված 
չժանգոտվող պողպատից 

կգ 

24.10.64.200 Ձողիկներ ոչ կաժերով ոչ կլոր հատվածքով և հատվածներ (անկյունակներ, 
տրամատներ ձևավոր և հատուկ) շիկագլոցված, շիկաձգված չժանգոտվող 
պողպատից 

կգ 

24.10.64.300 Ձողիկներ կռած չժանգոտվող պողպատից կգ 

24.10.65 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` թույլ 
փաթաթված կաժերով    

24.10.65.000 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` թույլ 
փաթաթված կաժերով  

կգ 

24.10.66 Այլ ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` կռած, շիկագլոցված, 
շիկաձգված կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 

 24.10.66.000 Այլ ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` կռած, շիկագլոցված, 
շիկաձգված կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 

կգ 

24.10.67 Ձողեր սնամեջ և մետաղալար    
24.10.67.000 Ձողեր սնամեջ և մետաղալար  

 24.10.7 Պողպատե բաց տրամատներ, շիկամշակված. ագուցավոր պողպատե 
կոնստրուկցիաներ և շինանյութեր պողպատից`  երկաթուղային և տրամվայի 
գծերի համար  

 24.10.71 Բաց տրամատներ չլեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված 
կամ արտամղված  

 24.10.71.100 Տրամատներ ծանր U-անման (շվելլերներ) 80մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, 
շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

կգ 

24.10.71.200 Տրամատներ ծանր I-անման (լայնաշերտ) 80մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, 
շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

կգ 

24.10.71.300 Տրամատներ ծանր H-անման (երկտավրեր լայնաշերտ) 80մմ-ից ոչ պակաս 
բարձրությամբ, շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

կգ 

24.10.72 Բաց տրամատներ չժանգոտվող պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված 
կամ արտամղված    

24.10.72.000 Բաց տրամատներ չժանգոտվող պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված  

 

24.10.73 Բաց տրամատներ այլ լեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված 
կամ արտամղված    

24.10.73.000 Բաց տրամատներ այլ լեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված 

կգ 

24.10.74 Ագուցավոր պողպատե կոնստրուկցիաներ և եռակցված բաց տրամատներ 
պողպատից   

24.10.74.100 Կոնստրուկցիաներ ագուցված սև մետաղներից կգ 
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24.10.74.300 Անկյունակներ, տրամատներ հատուկ և ձևավոր եռակցված սև մետաղներից կգ 

24.10.75 Շինանյութեր երկաթուղային և տրամվայի գծերի համար, պողպատից     
24.10.75.000 Շինանյութեր երկաթուղային և տրամվայի գծերի համար, պողպատից   կգ 

24.10.9 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

 24.10.99 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    

24.10.99.000 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից    

24.2 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը    
24.20 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը   
24.20.1 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը   
24.20.11 Պողպատե անկար խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների 

համար   
24.20.11.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 

այլ (բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման 
սառը վիճակում), նավթամուղների համար 

կգ 

24.20.11.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
այլ (բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման 
սառը վիճակում), այլ տեսակի պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 
գազամուղների համար 

կգ 

24.20.12 Պողպատե անկար շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և 
հորատման խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի 
հորատման համար    

24.20.12.400 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
այլ (բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման 
սառը վիճակում), պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.12.410 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
այլ (բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից), 168,3 մմ-ից ոչ ավել  արտաքին տրամագծով 

կգ 

24.20.12.420 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
այլ (բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից), 168,3 մմ-ից ավել, բայց ոչ ավելի 406, 4մմ-ից արտաքին 
տրամագծով 

կգ 

24.20.12.430 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
այլ (բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից), 406,4 մմ-ից ավել  արտաքին տրամագծով 

կգ 

24.20.13 Պողպատե այլ խողովակներ կլոր հատվածքով   

24.20.13.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար, պողպատից 
չժանգոտվող 

կգ 

24.20.13.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
սառնաձգված, սառնագլոցված կամ ենթարկված մշակման սառը վիճակում, 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 
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24.20.13.210 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
սառնաձգված կամ սառնագլոցված ճշգրիտ, պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.13.220 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
ենթարկված մշակման սառը վիճակում, ոչ ճշգրիտ, պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.14 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով և սնամեջ տրամատներ  

 24.20.14.000 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով և սնամեջ տրամատներ  կգ 

24.20.2 Պողպատե եռակցված խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ավել 
արտաքին տրամագծով    

24.20.21 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների 
համար, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով 

 24.20.21.100 Խողովակներ և փողակներ եռակցված, գամված կամ միացված համանման 
եղանակով, կլոր հատվածքի, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով սև 
մետաղներից 

կգ 

24.20.21.500 Խողովակներ և փողակներ եռակցված պարույրակարային, գամված կամ 
միացված համանման եղանակով, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ավել 
արտաքին տրամագծով սև մետաղներից 

կգ 

24.20.22 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և 
հորատման խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի 
հորատման համար, 406,4 մմ -ից ավել արտաքին տրամագծով 

 

24.20.22.000 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և 
հորատման խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի հորատման 
համար, 406,4 մմ -ից ավել արտաքին տրամագծով 

կգ 

24.20.23 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից 
ավել արտաքին տրամագծով  

 24.20.23.000 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ավել 
արտաքին տրամագծով  

կգ 

24.20.24 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված 
կամ համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին 
տրամագծով  

 24.20.24.100 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված կամ 
համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով, 
պատերի հաստությունը 2 մմ ոչ ավել  

կգ 

24.20.24.200 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված կամ 
համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով, 
պատերի հաստությունը 2 մմ  ավել 

 

24.20.3 Պողպատե եռակցված խողովակներ, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին 
տրամագծով    

24.20.31 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների 
համար, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով   

24.20.31.000 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների կգ 
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համար, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 

24.20.32 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և 
հորատման խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի 
հորատման համար, 406,4մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով    

24.20.32.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, կլոր հատվածքի 
406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով պողպատից չժանգոտվող 

կգ 

24.20.32.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, կլոր 
հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով պողպատի այլ 
տեսակներից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.33 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ոչ 
ավել արտաքին տրամագծով    

24.20.33.400 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, 2 մմ-ից 
ոչ ավել պատի հաստությամբ, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել 
արտաքին տրամագծով (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.33.800 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, 2 մմ-ից 
ավել պատի հաստությամբ, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին 
տրամագծով պողպատի այլ տեսակներից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.34 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ոչ ավել 
արտաքին տրամագծով, եռակցված   

24.20.34.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, ոչ կլոր 
հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.34.300 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, կլոր 
հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով պողպատի այլ 
տեսակներից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.34.500 Խողովակներ և փողակներ, այլ, միացված կցամասերով, պիտանի գազերի 
կամ հեղուկների մատակարարման համար, քաղաքացիական ավիացիայի 
համար, պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.34.530 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, 
եռակցված, գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, ոչ 
կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով, պողպատից 
այլ (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.20.35 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ, գամված կամ համանման 
եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  

 24.20.35.000 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ, գամված կամ համանման 
եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 

կգ 

24.20.4 Կցամասեր խողովակների համար, բացի ձուլածո կցամասերից   



277 
 

24.20.40 Կցամասեր խողովակների համար, բացի ձուլածո կցամասերից   
24.20.40.100 Կցաշուրթեր չձուլված, պողպատից կգ 

24.20.40.300 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից 
պարուրակահանված, ներառյալ ծնկերը, արմունկները և 
պարուրախողովակները (խողովակաոստերը) 

կգ 

24.20.40.500 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից 
(բացի կցաշուրթերից և պարուրակային կցամասերից և կցվանքով եռակցման 
համար նախատեսվածներից) 

կգ 

24.20.40.700 Ծնկեր, արմունկներ և կցամասեր չձուլված, պողպատից, կցվանքով 
եռակցման համար 

կգ 

24.20.40.730 Ծնկեր և արմունկներ չձուլված, պողպատից, կցվանքով եռակցման համար կգ 

24.20.40.750 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից, 
կցվանքով եռակցման համար (բացի ծնկերից, արմունկներից և 
խողովակաոստերից) 

կգ 

24.20.9 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից    

24.20.99 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.20.99.000 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 24.3 Պողպատի նախնական մշակման այլ արտադրանք  
 24.31 Ձողեր սառնաձգած 
 24.31.1 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չլեգիրված պողպատից   

24.31.10 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չլեգիրված պողպատից 
 24.31.10.100 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը 

վիճակում, պողպատից ավտոմատ կամ չլեգիրված (ածխածնային) այլ, 
0,25զանգ.%-ից պակաս ածխածին պարունակող (բացի ուղղանկյուն 
լայնական հատվածքի ձողիկներից) 

կգ 

24.31.10.130 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառըձևափոխության և մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից ավտոմատ 

կգ 

24.31.10.150 Ձողիկներ (ձողեր) պողպատից, ենթարկված սառը ձևափոխության և 
մշակման սառը վիճակում (բացի ուղղանկյուն լայնական հատվածքի 
ձողիկներից) պողպատից չլեգիրված (բացի ավտոմատայինից), զանգվածում 
0,25%-ից պակաս ածխածին պարունակող 

կգ 

24.31.10.300 Ձողիկներ ուղղանկյուն լայնական հատվածքի, ենթարկված մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող 

կգ 

24.31.10.500 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը 
վիճակում, դրվագված, պատվածք ունեցող կամ ենթարկված հետագա 

կգ 
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մշակման, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

24.31.10.600 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը 
վիճակում, առանց հետագա մշակման, պողպատից չլեգիրված 
(ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ավելի, բայց 0,6%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող 

կգ 

24.31.10.700 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը 
վիճակում, առանց հետագա մշակման, պողպատից չլեգիրված 
(ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող 

կգ 

24.31.2 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ լեգիրված պողպատից, բացի 
չժանգոտող պողպատից   

24.31.20 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ լեգիրված պողպատից, բացի 
չժանգոտող պողպատից 

 24.31.20.100 Տրամատներ, ենթարկված սառը ձևափոխության կամ վերջնամշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված (ածխածնային) 

կգ 

24.31.20.200 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից արագահատ 

կգ 

24.31.20.300 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից սիլիցիումամանգանային 

կգ 

24.31.20.500 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված, այլ, (բացի չժանգոտվողից, արագահատից 
և սիլիցիումամանգանայինից) 

կգ 

24.31.20.530 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից առանցքակալային 

կգ 

24.31.20.550 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից գործիքային 

կգ 

24.31.20.570 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

24.31.3 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չժանգոտող պողպատից   
24.31.30 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չժանգոտող պողպատից   
24.31.30.300 Ձողիկներ (ձողեր), անկյունակներ և տրամատներ, ենթարկված սառը 

ձևափոխության կամ մշակման սառը վիճակում, դրվագված, պատվածք 
ունեցող կամ ենթարկված հետագա մշակման, պողպատից չժանգոտվող 

կգ 

24.31.30.500 Տրամատներ, ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 

կգ 

24.31.9 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.31.99 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.31.99.000 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.32 Սառնագլոցած նեղ շերտեր    
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24.32.1 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից, առանց պատվածքի, 600 մմ-
ից պակաս լայնությամբ    

24.32.10 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից, առանց պատվածքի, 600 
մմ-ից պակաս լայնությամբ  

 24.32.10.100 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված 
առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից) 

կգ 

24.32.10.110 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից 
չլեգիրված (բացի էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող 

կգ 

24.32.10.120 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր), չկտրատված, 
սառնագլոցված առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից 
չլեգիրված (բացի էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,25%-ից ավելի, 
բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող 

կգ 

24.32.10.140 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից 
չլեգիրված (բացի էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,6%-ից ոչ պակաս 
ածխածին պարունակող 

կգ 

24.32.10.160 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված 
առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից և չժանգոտվողից) 

կգ 

24.32.10.180 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված 
առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից չժանգոտվող 

կգ 

24.32.10.200 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված, այլ (կտրատված, ծալքավորված, ակոսավոր և այլն) առանց 
պատվածքի, պողպատից 

կգ 

24.32.10.220 Գլոցվածք հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված կտրատված, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից և չժանգոտվողից) 

կգ 

24.32.10.240 Գլոցվածք հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված կտրատված, չկողմնորոշված հատիկով առանց պատվածքի, 
պողպատից չլեգիրված էլեկտրատեխնիկական և լեգիրված սիլիցիումական 
էլեկտրատեխնիկական 

կգ 

24.32.10.260 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված կտրատված, կողմնորոշված հատիկով առանց պատվածքի, 
պողպատից լեգիրված սիլիցիումական էլեկտրատեխնիկական 

կգ 

24.32.10.280 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) 
սառնագլոցված, այլ (կտրատված, ծալքավորված, ակոսավոր և այլն) առանց 
պատվածքի, պողպատից չժանգոտվող 

կգ 

24.32.2 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ   
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24.32.20 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ   

24.32.20.100 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, դրվագված, գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, պողպատից 

կգ 

24.32.20.120 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, դրվագված, պողպատից չլեգիրված (բացի 
շերտերից և ժապավենից (պողպատաշերտից) էլեկտրամեկուսացված) 

կգ 

24.32.20.140 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, տաք մետաղական պատվածքով, անցկացված 
հալույթի մեջ ընկղմելու եղանակով, պողպատից 

կգ 

24.32.20.160 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, էլեկտրական մետաղական պատվածքով, 
պողպատից 

կգ 

24.32.20.180 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, ոչ մետաղական պատվածքով, պողպատից 

կգ 

24.32.20.200 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, դրվագված, գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, պողպատից 

կգ 

24.32.20.220 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, տաք մետաղական պատվածքով, անցկացված 
հալույթի մեջ ընկղմելու եղանակով, պողպատից չլեգիրված 

կգ 

24.32.20.240 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, էլեկտրոլիտային մետաղական պատվածքով, 
պողպատից չլեգիրված 

կգ 

24.32.20.260 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, ոչ մետաղական պատվածքով, պողպատից 

կգ 

24.32.9 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.32.99 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.32.99.000 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.33 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակներ   
24.33.1 Բաց տրամատներ ստացված սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ 

 24.33.11 Բաց տրամատներ չլեգիրված պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ 
կամ ճկմամբ 

 24.33.11.300 Անկյունակներ և տրամատներ, ստացված հարթ գլոցվածքից սառը դրոշմամբ 
և ճկումով, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), առանց պատվածքի 

կգ 

24.33.11.500 Թերթեր պրոֆիլավորված սառը վիճակում, պողպատից չլեգիրված 
(ածխածնային) 

կգ 

24.33.11.700 Անկյունակներ և տրամատներ, ստացված հարթ գլոցվածքից, սառը 
դրոշմամբ և ճկումով, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), ցինկի 

կգ 
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պատվածքով 

24.33.12 Բաց տրամատներ չժանգոտող պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ 
կամ ճկմամբ   

24.33.12.000 Բաց տրամատներ չժանգոտող պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ կամ 
ճկմամբ   

24.33.2 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից    
24.33.20 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից 

 24.33.20.000 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից կգ 

24.33.3 Բազմաշերտ պանելներ պողպատե թերթերից, պատվածքով   
24.33.30 Բազմաշերտ պանելներ պողպատե թերթերից, պատվածքով 

 24.33.30.100 Կոնստրուկցիաներ սև մետաղներից, պատրաստված հիմնականում 
թերթավոր նյութերից սև մետաղներից, պանելներ, բաղկացած ներքին 
մեկուսացված շերտով արտաքին տրամատված թերթերից, բացի հավաքովի 
շինարարական կառուցատարրերից 

կգ 

24.33.30.200 Պանելներ պատի հիմնակմախքային սև մետաղներից կգ 

24.33.30.300 Պանելներ տանիքածածկի սև մետաղներից կգ 

24.33.30.310 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից`ցինկապատված կգ 

24.33.30.320 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից` ներկված կգ 

24.33.30.330 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից` այլ նյութերով պատված կգ 

24.33.9 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 24.33.99 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.33.99.000 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

24.34 Մետաղալար սառնաձգված    
24.34.1 Մետաղալար սառնաձգված 

 24.34.11 Մետաղալար սառնաձգված չլեգիրված պողպատից 
 24.34.11.300 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 

պակաս ածխածին պարունակող, ներառյալ ծալքավորված մետաղալարը, 
բացի ոլորված, փշե (ցանկապատումների համար), կրկնակի, սղոցաձև, 
էլեկտրատեխնիկական մեկուսացման մետաղալարերից 

կգ 

24.34.11.310 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող, չդրվագված և չպատված 

կգ 

24.34.11.320 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

կգ 
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24.34.11.330 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

կգ 

24.34.11.340 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող, անագապատված 

կգ 

24.34.11.350 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
պակաս ածխածին պարունակող, արույրապատված 

կգ 

24.34.11.500 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, ներառյալ 
ծալքավորված մետաղալարը, բացի ոլորված, փշե (ցանկապատումների 
համար), կրկնակի, սղոցաձև, էլեկտրատեխնիկական մեկուսացման 
մետաղալարերից 

կգ 

24.34.11.510 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, չդրվագված և 
չպատված 

կգ 

24.34.11.520 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

կգ 

24.34.11.530 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

կգ 

24.34.11.540 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, անագապատված 

կգ 

24.34.11.550 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում0,25%-ից 
ոչ պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, արույրապատված 

կգ 

24.34.11.700 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող 

կգ 

24.34.11.710 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, չդրվագված և չպատված 

կգ 

24.34.11.720 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

կգ 

24.34.11.730 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

կգ 

24.34.11.740 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, անագապատված 

կգ 

24.34.11.750 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, արույրապատված 

կգ 

24.34.12 Մետաղալար սառնաձգված չժանգոտող պողպատից  

24.34.12.100 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, բացի բարակ մանրէազերծված 
մետաղալարից վիրաբուժական կարեր դնելու համար 

կգ 

24.34.12.200 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, 2,5 զանգ.% կամ ավելի նիկել 
պարունակող 

կգ 

24.34.12.300 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, 2,5 զանգ.% -ից պակաս նիկել 
պարունակող 

կգ 

24.34.12.400 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, այլ կգ 

24.34.13 Մետաղալար սառնաձգված այլ լեգիրված պողպատից  
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24.34.13.500 Մետաղալար պողպատից լեգիրված (բացի չժանգոտվողից), բացի ոլորված, 
փշե (ցանկապատման համար), երկակի, սղոցաձև, էլեկտրատեխնիկական 
մեկուսացնող մետաղալարերից 

կգ 

24.34.13.510 Մետաղալար պողպատից արագահատ կգ 

24.34.13.520 Մետաղալար պողպատից սիլիցիումամանգանային կգ 

24.34.13.590 Մետաղալար պողպատից լեգիրված, այլ կգ 

24.34.9 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.34.99 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.34.99.000 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.4 Թանկարժեք և այլ գունավոր մետաղներ   
24.41 Թանկարժեք մետաղներ   
24.41.1 Արծաթ չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով   
24.41.10 Արծաթ չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով   
24.41.10.300 Արծաթ (ներառյալ արծաթը ոսկու կամ պլատինի գալվանական պատվածքով) 

չմշակված կամ փոշու տեսքով 
կգ 

24.41.10.310 Արծաթ փոշու տեսքով կգ 

24.41.10.390 Արծաթ չմշակված, այլ կգ 

24.41.10.500 Արծաթ (ներառյալ արծաթը ոսկու կամ պլատինի գալվանական 
պատվածքով), կիսամշակված տեսքով, բացի չմշակված կամ փոշու տեսքով 
արծաթից 

կգ 

24.41.10.510 Թելեր, փայլեր, ձևվածքներ արծաթից կգ 

24.41.10.520 Նրբաթիթեղ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից կգ 

24.41.10.530 Խողովակներ, փողակներ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից կգ 

24.41.10.540 Արծաթ նրբաթերթային կգ 

24.41.10.550 Թերթեր, շերտեր, ժապավեններ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից   

24.41.10.560 Մետաղալար արծաթից և արծաթի համահալվածքներից կգ 

24.41.2 Ոսկի չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով  
 24.41.20 Ոսկի չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով  
 24.41.20.300 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) չմշակված կամ 

փոշու տեսքով, բացի դրամային հաշիվներում օգտագործվողից 
կգ 

24.41.20.310 Ոսկի փոշու տեսքով կգ 

24.41.20.390 Ոսկի չմշակված, այլ կգ 

24.41.20.500 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) կիսամշակված 
տեսքով, բացի դրամային հաշիվներում օգտագործվողից 

կգ 

24.41.20.510 Մետաղակոճղեր, չորսուներ, մետաղալարեր և տրամատներ, սկավառակներ, 
թերթեր և շերտեր 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքերը ոսկուց և 
ոսկու համահալվածքներից 

կգ 

24.41.20.520 Փողեր, խողովակներ, մետաղակոճղեր սնամեջ ոսկուց և ոսկու 
համահալվածքից 

կգ 
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24.41.20.530 Թերթեր բարակ և շերտիկներ (նրբաթիթեղ) 0,15մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, չհաշված հիմքերը ոսկուց և ոսկու համահալվածքներից 

կգ 

24.41.20.590 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) կիսամշակված 
տեսքով, այլ, բացի դրամական հաշիվներում օգտագործվողից 

կգ 

24.41.20.700 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) օգտագործվող 
դրամների դրոշմահատման և դրամական հաշիվներում 

կգ 

24.41.3 Պլատին չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 
 24.41.30 Պլատին չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 

 24.41.30.300 Պլատին, պալադիում, ռոդիում, իրիդիում, օսմիում և ռութենիում, չմշակված 
կամ փոշու տեսքով 

կգ 

24.41.30.310 Պլատին չմշակված կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.320 Պալադիում չմշակված կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.330 Ռոդիում չմշակված կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.340 Իրիդիում,օսմիում և ռութենիում չմշակված կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.500 Պլատին, պալադիում, ռոդիում, իրիդիում, օսմիում և ռութենիում, 
կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով 

կգ 

24.41.30.510 Պլատին կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.520 Պալադիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.530 Ռոդիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով կգ 

24.41.30.540 Իրիդիում, օսմիում և ռութենիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ 
փոշու տեսքով 

կգ 

24.41.4 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ 
կիսամշակված   

24.41.40 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ 
կիսամշակված  

 24.41.40.000 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ 
կիսամշակված 

կգ 

24.41.5 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, 
արծաթ և ոչ թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված   

24.41.50 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, 
արծաթ և ոչ թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված   

24.41.50.000 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, 
արծաթ և ոչ թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված 

կգ 

24.41.9 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.41.99 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.41.99.000 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.42 Ալյումին   
24.42.1 Ալյումին չմշակված, ալյումինի օքսիդ   
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24.42.11 Ալյումին չմշակված    
24.42.11.300 Ալյումին չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.42.11.310 Ալյումին չմշակված չլեգիրված առաջնային կգ 

24.42.11.320 Ալյումին չմշակված չլեգիրված երկրորդային կգ 

24.42.11.500 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.42.11.530 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված առաջնային, բացի փոշիներից և 
թեփուկներից 

կգ 

24.42.11.550 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված երկրորդային, բացի փոշիներից և 
թեփուկներից 

կգ 

24.42.12 Ալյումինի օքսիդ, բացի արհեստական կորունդից   
24.42.12.000 Ալյումինի օքսիդ, բացի արհեստական կորունդից կգ 

24.42.2 Կիսապատրաստվածքներ ալյումինից կամ ալյումինի համահալվածքներից  
  

24.42.21 Ալյումինե փոշիներ և թեփուկներ    
24.42.21.000 Ալյումինե փոշիներ և թեփուկներ  կգ 

24.42.22 Ալյումինե ձողեր, գլոցուկներ և տրամատներ    
24.42.22.300 Ձողիկներ և տրամատներ ալյումինից չլեգիրված, բացի ձողիկներից և 

տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար 
կգ 

24.42.22.500 Ձողիկներ և տրամատներ ալյումինի համահալվածքներից չլեգիրված, բացի 
ձողիկներից և տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում 
օգտագործելու համար  

կգ 

24.42.23 Ալյումինե լար   
24.42.23.300 Մետաղալար ալյումինից չլեգիրված, բացի էլեկտրահաղորդալարից և 

մալուխից մեկուսացված,  ճոպանից և կորդից, մետաղալարից 
ամրանավորած, հաղորդալարիցև մալուխից բազմաջիղ 

կգ 

24.42.23.500 Մետաղալար ալյումինի համահալվածքներից, բացի էլեկտրահաղորդալարից 
և մալուխից մեկուսացված, ճոպանից և կորդից, մետաղալարից 
ամրանավորած, հաղորդալարից և մալուխից բազմաջիղ 

կգ 

24.42.24 Ալյումինե սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2 մմ-ից ավել 
հաստությամբ 

 24.42.24.300 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2մմ-ից ավել հաստությամբ 
ալյումինից չլեգիրված 

կգ 

24.42.24.310 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2մմ-ից ավել հաստությամբ 
ալյումինից չլեգիրված, ներկված, լաքապատված կամ պատված պլաստիկով 

կգ 

24.42.25 Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել հաստությամ 
 24.42.25.100 Նրբաթիթեղ ալյումինե (0,2մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ), առանց հիմքի, 

առանց հետագա մշակման 
կգ 

24.42.25.200 Նրբաթիթեղ ալյումինե (0,2մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ), չհաշված հիմքը, 
թղթի, ստվարաթղթի, պլաստմասսայի կամ համանման նյութերի հիմքով 

կգ 

24.42.26 Ալյումինե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց 
համար    
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24.42.26.300 Խողովակներ և փողակներ ալյումինից չլեգիրված, բացի սնամեջ 
տրամատներից,խողովակների համար կցամասերից, ճկուն 
խողովակաշարերից, խողովակներից և փողակներից, նախատեսված 
կոնստրուկցիաներում, մեքենաների մանրակներում և տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործելու համար 

կգ 

24.42.26.500 Խողովակներ և փողակներ ալյումինի համահալվածքներից, բացի սնամեջ 
տրամատներից, խողովակների համար կցամասերից, ճկուն 
խողովակաշարերից, խողովակներից և փողակներից, նախատեսված 
կոնստրուկցիաներում, մեքենաների մանրակներում և տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործելու համար 

կգ 

24.42.26.700 Կցամասեր ալյումինի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ 
կցորդիչները, արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի 
փականներով, ծորակներով և կափույրներով կցամասերից, փողակների 
պահման համար կախոցներից, հեղույսներից և պնդօղակներից, 
սեղմակներից 

կգ 

24.42.9 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.42.99 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.42.99.000 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.43 Կապար, ցինկ և անագ 
 24.43.1 Կապար, ցինկ և անագ չմշակված   

24.43.11 Կապար չմշակված   
24.43.11.300 Կապար չմշակված զտած, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.11.500 Կապար չմշակված, պարունակող ծարիր, որպես տարր, զանգվածում 
գերակշռելով մյուս տարրերի մեջ, բացի փոշիներից և թեփուկներից 

կգ 

24.43.11.900 Կապար չմշակված, այլ, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.11.910 Համահալվածքներ կապարի կգ 

24.43.11.920 Կապար կոպտամշակ կգ 

24.43.12 Ցինկ չմշակված   
24.43.12.300 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.12.310 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, 99,99% կամ ավելի ցինկ պարունակող, բացի 
փոշիներից և թեփուկներից 

կգ 

24.43.12.320 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, 99,99%-ից պակաս ցինկ պարունակող, բացի 
փոշիներից և թեփուկներից 

կգ 

24.43.12.500 Համահալվածքներ ցինկի, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.13 Անագ չմշակված    
24.43.13.300 Անագ չլեգիրված չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.13.500 Համահալվածքներ անագի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.43.2 Կիսապատրաստվածքներ կապարից, ցինկից, անագից կամ դրանց 
համահալվածքներից    
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24.43.21 Կապարե սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ. կապարե 
փոշիներ և թեփուկներ 

 24.43.21.000 Կապարե սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ. կապարե 
փոշիներ և թեփուկներ 

կգ 

24.43.22 Ցինկե փոշիներ և թեփուկներ 
 24.43.22.000 Ցինկե փոշիներ և թեփուկներ կգ 

24.43.23 Ցինկե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար.  ցինկե սալեր, թերթեր, 
շերտեր, և նրբաթիթեղ   

24.43.23.300 Ձողիկներ, տրամատներ և մետաղալարեր ցինկի կգ 

24.43.23.500 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ, նրբաթիթեղներ ցինկի, բացի 0,15մմ-
ից պակաս հաստությամբ նրբաթիթեղից, դրոշմակային նրբաթիթեղից, 
թիթեղներից, թերթերից և շերտերից 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ, 
տպատախտակներից նախորոք պատրաստված, շերտերից 
էլեկտրամեկուսացված 

կգ 

24.43.24 Անագե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար 
 24.43.24.000 Անագե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար կգ 

24.43.9 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.43.99 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.43.99.000 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.44 Պղինձ 
 24.44.1 Պղինձ չմշակված, պղնձի շտայն, պղինձ ցեմենտայնացնող    

24.44.11 Պղնձի շտայն, պղինձ ցեմենտայնացման  
 24.44.11.100 Շտայն պղնձի կգ 

24.44.11.200 Պղինձ ցեմենտացնող կգ 

24.44.12 Պղինձ չզտված. պղնձե անոդներ էլեկտրոլիտային զտման համար 
 24.44.12.100 Պղինձ կոպտամշակ կգ 

24.44.12.300 Անոդներ պղնձի էլեկտրոլիտային զտման համար կգ 

24.44.13 Պղինձ զտած և պղնձի համահալվածքներ, չմշակված. լիգատուրներ 
պղնձի հիմքով  

 24.44.13.300 Պղինձ զտած նախապատրաստվածքների տեսքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.310 Կատոդներ և նախապատրաստվածքներ կատոդների, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.320 Պղնձակոճղեր (վայերբարսներ), բացի արտադրատեսակներից եռակալված, 
ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

կգ 

24.44.13.330 Երկայնաձգիչներ պղնձի, բացի արտադրատեսակներից եռակալված, 
ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

կգ 
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24.44.13.500 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի հիմքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.510 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և ցինկի (արույր) հիմքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.520 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և անագի (բրոնզ) հիմքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.530 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և նիկելի (պղնձանիկել) կամ 
պղնձի, նիկելի և ցինկի (նեյզիլբեր) հիմքով, բացի արտադրատեսակներից 
եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

կգ 

24.44.13.590 Համահալվածքներ զտված չմշակված, պղնձի հիմքով, այլ, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, 
կռման 

կգ 

24.44.13.700 Լիգատուրներ պղնձի հիմքով, ներառյալ համահալվածքներ ոչ պիտանի 
կռման համար, բացի պղնձի ֆոսֆիդից, զանգվածում 15%-ից ավելի ֆոսֆոր 
պարունակող 

կգ 

24.44.2 Կիսապատրաստվածքներ պղնձից կամ պղնձի համահալվածքներից  
 24.44.21 Պղնձե փոշիներ և թեփուկներ  
 24.44.21.100 Փոշիներ պղնձի ոչ շերտավոր կառուցվածքի, բացի ցեմենտացնող պղնձից, 

փոշիներից և ներկերից, օգտագործվող ներկերի պատրաստման համար 
(«բրոնզ» կամ «ոսկի»), կոտորուքից 

կգ 

24.44.21.200 Փոշիներ պղնձի շերտավոր կառուցվածքի, թեփուկներ պղնձի, բացի 
ցեմենտացնող պղնձից, փոշիներից և ներկերից, օգտագործվող ներկերի 
պատրաստման համար («բրոնզ» կամ «ոսկի»), կոտորուքից 

կգ 

24.44.22 Պղնձե ձողեր, գլոցուկներ և տրամատներ  
  

24.44.22.100 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձից զտած, բացի ձողիկներից և 
ձողերից, ստացված ձուլմամբ կամ եռակալմամբ, 
նախապատրաստվածքներից մետաղալարերի արտադրության համար 

կգ 

24.44.22.110 Ձողիկներ պղնձից զտված կգ 

24.44.22.120 Տրամատներ պղնձից զտված կգ 

24.44.22.200 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից,բացի 
ձողիկներից և ձողերից ստացված ձուլմամբ կամեռակալմամբ, 
նախապատրաստվածքներից մետաղալարերի արտադրության համար 

կգ 

24.44.22.210 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և ցինկի 
հիմքով (արույր) 

կգ 

24.44.22.220 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և 
նիկելի հիմքով (պղնձանիկել) 

կգ 

24.44.22.230 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի, նիկելի 
և ցինկի հիմքով (նեյզիլբեր) 

կգ 

24.44.22.240 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և 
անագի հիմքով (բրոնզ) 

կգ 
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24.44.23 Պղնձե լար   
24.44.23.300 Մետաղալար պղնձից զտած և պղնձի համահալվածքներից 6մմ-ից ավելի 

լայնական հատվածքի առավելագույն չափով 
կգ 

24.44.23.310 Մետաղալար պղնձից զտած 6մմ-ից ավելի լայնական հատվածքի 
առավելագույն չափով 

կգ 

24.44.23.320 Մետաղալար պղնձի համահալվածքներից 6մմ-ից ավելի լայնական 
հատվածքի առավելագույն չափով 

կգ 

24.44.23.500 Մետաղալար պղնձից զտած 6մմ-ից պակաս, բայց 0,5մմ-ից ավել լայնական 
հատվածքի առավելագույն չափով, բացի ճոպանից կամ կորդից, ուժեղացված 
մետաղալարով, բազմաջիղ հաղորդալարից և մալուխից 

կգ 

24.44.23.700 Մետաղալար պղնձից զտած 0,5մմ-ից ոչ ավել լայնական հատվածքի 
առավելագույն չափով, բացի ճոպանից կամ կորդից, ուժեղացված 
մետաղալարով, բազմաջիղ հաղորդալարից և մալուխից 

կգ 

24.44.24 Պղնձե սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15 մմ-ից ավել 
հաստությամբ  

 24.44.24.100 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ 
պղնձից զտված, բացի հատիչաձգիչ թերթերից, էլեկտրամեկուսացված 
շերտերից 

կգ 

24.44.24.200 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ 
պղնձի և ցինկի հիմքով համահալվածքներից (արույր), բացի հատիչաձգիչ 
թերթերից, էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

կգ 

24.44.24.300 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ 
պղնձի և անագի հիմքով համահալվածքներից (բրոնզ), բացի հատիչաձգիչ 
թերթերից, էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

կգ 

24.44.24.400 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ 
պղնձի և նիկելի հիմքով համահալվածքներից (նեյզիլբեր), բացի հատիչաձգիչ 
թերթերից, էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

կգ 

24.44.25 Պղնձե նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ  

24.44.25.100 Նրբաթիթեղ պղնձի 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի կգ 

24.44.25.110 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի, պղնձից զտած կգ 

24.44.25.120 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի, պղնձի 
համահալվածքներից 

կգ 

24.44.25.200 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, պղնձից և 
պղնձի համահալվածքներից հիմքով 

կգ 

24.44.25.210 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, զտած 
պղնձից հիմքով 

կգ 

24.44.25.220 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, պղնձի 
համահալվածքներից հիմքով 

կգ 

24.44.26 Պղնձե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց 
համար    

24.44.26.300 Խողովակներ և փողակներ պղնձից կգ 
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24.44.26.310 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած կգ 

24.44.26.311 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած ուղիղ 0,6մմ-ից ավելի պատի 
հաստությամբ 

կգ 

24.44.26.312 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած ուղիղ 0,6մմ-ից ոչ ավելի պատի 
հաստությամբ 

կգ 

24.44.26.319 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած, այլ կգ 

24.44.26.320 Խողովակներ և փողակներ պղնձի համահալվածքներից կգ 

24.44.26.321 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և ցինկի հիմքով 
(արույր) 

կգ 

24.44.26.322 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և անագի հիմքով 
(բրոնզ) 

կգ 

24.44.26.323 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և նիկելի հիմքով 
(պղնձանիկել) կամ համահալվածքներից պղնձի, նիկելի և ցինկի հիմքով 
(նեյզիլբեր) 

կգ 

24.44.26.500 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ 
կցորդիչները, արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի 
հեղույսներից և պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների 
հավաքման և ամրակապման համար, կցամասերից ծորակներով, 
փականներով 

կգ 

24.44.26.510 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ 
կցորդիչները, արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի 
հեղույսներից և պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների 
հավաքման և ամրակապման համար, կցամասերից ծորակներով, 
փականներով, պղնձից զտած 

կգ 

24.44.26.520 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ 
կցորդիչները, արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի 
հեղույցներից և պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների 
հավաքման և ամրակապման համար, կցամասերց ծորակներով, 
փականներով, պղնձի համահալվածքներից 

կգ 

24.44.9 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.44.99 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.44.99.000 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.45 Այլ գունավոր մետաղներ   
24.45.1 Նիկել չմշակված. նիկելի մետաղագործության միջանկյալ արտադրանք  

 24.45.11 Նիկել չմշակված  
 24.45.11.300 Նիկել չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 

24.45.11.500 Համահալվածքներ նիկելի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից կգ 
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24.45.12 Նիկելի շտայն, նիկելի օքսիդների շեղջաքարեր, նիկելի 
մետաղագործության այլ միջանկյալ արտադրանք  

 24.45.12.100 Շտայն նիկելի կգ 

24.45.12.200 Շեղջաքարեր նիկելի օքսիդների, այլ միջանկյալ արտադրանք նիկելի 
մետաղագործության 

կգ 

24.45.2 Կիսապատրաստվածքներ նիկելից կամ նիկելի համահալվածքներից    
24.45.21 Նիկելի փոշիներ և թեփուկներ 

 24.45.21.000 Նիկելի փոշիներ և թեփուկներ   
24.45.22 Նիկելի ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար    
24.45.22.100 Ձողիկներ, տրամատներ նիկելից և նիկելի համահալվածքներից, բացի 

ձողերից, ձողիկներից և տրամատներից, նախատեսված 
կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար, ձողերից և մետաղալարերից 
մեկուսիչ, մետաղալարերից արծնապատված 

կգ 

24.45.22.200 Մետաղալարեր նիկելիցև նիկելի համահալվածքներից, բացի ձողերից, 
ձողիկներից և տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում 
օգտագործելու համար, ձողերից և մետաղալարերից մեկուսիչ, 
մետաղալարերից արծնապատված 

կգ 

24.45.23 Նիկելի սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ  
 24.45.23.100 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ նիկելից չլեգիրված, 

բացի հատիչաձգիչ թերթից 
կգ 

24.45.23.200 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ նիկելի 
համահալվածքներից, բացի հատիչաձգիչ թերթից 

կգ 

24.45.23.300 Նրբաթիթեղ նիկելի համահալվածքներից կգ 

24.45.24 Նիկելի խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց 
համար     

24.45.24.300 Խողովակներ և փողակներ նիկելից կգ 

24.45.24.310 Խողովակներ և փողակներ նիկելից չլեգիրված կգ 

24.45.24.320 Խողովակներ և փողակներ նիկելի համահալվածքներից կգ 

24.45.24.500 Կցամասեր խողովակների և փողակների, ներառյալ կցորդիչները, 
արմունկները, ներագույցները և խողովակապտուկները նիկելից 

կգ 

24.45.3 Այլ գունավոր մետաղներ և դրանցից արտադրատեսակներ. 
մետաղախեցեգործական նյութեր (կերմետներ). մոխիր և մետաղներ կամ 
մետաղների միացություններ պարունակող մնացորդներ    

24.45.30 Այլ գունավոր մետաղներ և դրանցից արտադրատեսակներ. 
մետաղախեցեգործական նյութեր (կերմետներ). մոխիր և մետաղներ կամ 
մետաղների միացություններ պարունակող մնացորդներ 

 24.45.30.100 Վոլֆրամ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները, լոմը և 
փոշիները, բացի վոլֆրամի կարբիդից, մոլիբդեն և արտադրատեսակներ 
դրանից, ներառյալ թափոնները և լոմը, բացի մոլիբդենի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.130 Վոլֆրամ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ 
եռակալմամբ, փոշիներ, թափոններ և ջարդոն, բացի վոլֆրամի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.131 Փոշիներ վոլֆրամից կգ 
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24.45.30.132 Վոլֆրամ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ 
եռակալմամբ 

կգ 

24.45.30.133 Համահալվածքներ վոլֆրամի կգ 

24.45.30.134 Լիգատուրներ վոլֆրամի հիմքով կգ 

24.45.30.150 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածից, տրամատներ, 
սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, մետաղալարեր 
վոլֆրամից, բացի վոլֆրամի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.151 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածից, տրամատներ, 
սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ վոլֆրամից 

կգ 

24.45.30.152 Մետաղալարեր վոլֆրամից կգ 

24.45.30.159 Վոլֆրամ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի վոլֆրամի կարբիդից կգ 

24.45.30.170 Մոլիբդեն և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, բացի մոլիբդենի համահալվածքներից, գերակշռող քանակությամբ 
մոլիբդեն չպարունակող, մոլիբդենի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.171 Փոշիներ մոլիբդենից կգ 

24.45.30.172 Մոլիբդեն չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ 
եռակալմամբ 

կգ 

24.45.30.174 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածներից, 
տրամատներ, սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ 
մոլիբդենից 

կգ 

24.45.30.175 Մետաղալարեր մոլիբդենից կգ 

24.45.30.179 Մոլիբդեն և արտադրատեսակներ դրանից այլ, բացի մոլիբդենի կարբիդից կգ 

24.45.30.200 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի տանտալի կարբիդից, մանգան և արտադրատեսակներ դրանից, 
ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի մանգանի կարբիդից, շտայն 
կոբալտի, արտադրանք միջանկյալ կոբալտի մետաղագործության, այլ, 
կոբալտ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի կոբալտի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.230 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի տանտալի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.231 Տանտալ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ 
եռակալմամբ, բացի տանտալի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.232 Փոշիներ տանտալի, բացի տանտալի կարբիդից կգ 

24.45.30.234 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածներից, 
տրամատներ, սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, 
մետաղալարեր տանտալից 

կգ 

24.45.30.239 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տանտալի կարբիդից կգ 

24.45.30.250 Մագնեզիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, բացի մագնեզիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.251 Մագնեզիում չմշակված, բացի մագնեզիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.252 Փոշիներ և հատիկներ, տեսակավորված ըստ չափերի, բացի մագնեզիումի 
կարբիդից 

կգ 
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24.45.30.253 Գլոցվածք մագնեզիումի կգ 

24.45.30.255 Խարտուքներ և տաշեղներ մագնեզիումից, բացի մագնեզիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.259 Մագնեզիում և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի մագնեզիումի 
կարբիդից 

կգ 

24.45.30.270 Շտայն կոբալտի, այլ միջանկյալ արտադրանք կոբալտի մետաղագործության 
և արտադրատեսակներ կոբալտից, փոշիներ, թափոններ և ջարդոն, բացի 
կոբալտի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.271 Շտայն կոբալտի, այլ միջանկյալ արտադրանք կոբալտի մետաղագործության, 
կոբալտ չմշակված, բացի կոբալտի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.272 Փոշիներ կոբալտից, բացի կոբալտի կարբիդից կգ 

24.45.30.274 Գլոցվածք կոբալտի, թերթեր,սկավառակներ, մետաղալարեր կգ 

24.45.30.300 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի բիսմութի կարբիդից, կադմիում և արտադրատեսակներ դրանից, 
ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի կադմիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.330 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բիսմութ-կապար-անագ, բիսմութ-ինդիում-կապար-անագ-կադմիում 
համահալվածքները, բացի բիսմութի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.331 Բիսմութ չմշակված, բացի բիսմութի կարբիդից կգ 

24.45.30.332 Փոշիներ բիսմութից, բացի բիսմութի կարբիդից կգ 

24.45.30.339 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի բիսմութի կարբիդից կգ 

24.45.30.350 Կադմիում չմշակված, ներառյալ կադմիում-ցինկ համահալվածքները, 
թափոններ և ջարդոն, փոշիներ կադմիումի, բացի կադմիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.351 Կադմիում չմշակված, բացի կադմիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.352 Փոշիներ կադմիումից, բացի կադմիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.370 Գլոցվածք կադմիումից՝ թերթեր,սալեր, շերտեր, ձողիկներ կգ 

24.45.30.400 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի տիտանի կարբիդից, ցիրկոնիում և արտադրատեսակներ դրանից, 
ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից, ծարիր և 
արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 
ծարիրի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.430 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բացի տիտանի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.431 Տիտան չմշակված, բացի փոշիներից, տիտանի կարբիդից կգ 

24.45.30.432 Փոշիներ տիտանից, բացի տիտանի կարբիդից կգ 

24.45.30.434 Խողովակներ և փողակներ տիտանից կգ 

24.45.30.435 Սալեր տիտանից կգ 

24.45.30.436 Շերտեր կամ ժապավեններ տիտանից, թերթեր տիտանից կգ 

24.45.30.437 Նրբաթիթեղ տիտանից կգ 

24.45.30.438 Ձողեր, տրամատներ և մետաղալարեր տիտանից կգ 

24.45.30.439 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տիտանի կարբիդից կգ 
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24.45.30.450 Ցիրկոնիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, փոշիները, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.451 Ցիրկոնիում չմշակված, բացի փոշիներից, ցիրկոնիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.452 Փոշիներ ցիրկոնիումից, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից կգ 

24.45.30.454 Գլոցվածք ցիրկոնիումի՝ թերթեր, շերտեր, ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, 
ձողիկներ, մետաղալարեր 

կգ 

24.45.30.470 Ծարիր և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
փոշիները, բացի ծարիրի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.471 Ծարիր չմշակված, բացի փոշիներից, ծարիրի կարբիդից կգ 

24.45.30.472 Փոշիներ ծարիրից, բացի ծարիրի կարբիդից կգ 

24.45.30.479 Ծարիր և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի ծարիրի կարբիդից կգ 

24.45.30.550 Բերիլիում, քրոմ, գերմանիում, վանադիում, գալիում, հաֆնիում, ինդիում, 
նիոբիում, ռենիում, տալիումև արտադրատեսակներ դրանցից, ներառյալ 
թափոնները և ջարդոնը, փոշիները, բացի դրանց կարբիդներից 

կգ 

24.45.30.551 Բերիլիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ,արտադրատեսակներ 
բերիլիումից, այլ, բացի բերիլիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.552 Քրոմ չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, համահալվածքներ, բացի 
քրոմի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.553 Գերմանիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, 
փոշիներ,արտադրատեսակներ գերմանիումից, այլ, բացի գերմանիումի 
կարբիդից 

կգ 

24.45.30.554 Վանադիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, 
փոշիներ,արտադրատեսակներ վանադիումից, այլ, բացի վանադիումի 
կարբիդից 

կգ 

24.45.30.555 Թալիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
թալիումից, այլ, բացի թալիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.556 Հաֆնիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
հաֆնիումից, այլ, բացի հաֆնիումի կարբիդից 

կգ 

24.45.30.557 Նիոբիում, ռենիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, 
արտադրատեսակներ դրանցից, այլ, բացի դրանց կարբիդներից 

կգ 

24.45.30.558 Գալիում, ինդիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, 
արտադրատեսակներ դրանցից, այլ, բացի դրանց կարբիդներից 

կգ 

24.45.30.570 Մետաղախեցեղեն և դրանից արտադրատեսակներ, ներառյալ թափոններ և 
ջարդոն մետաղախեցեղենից, բացի տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ 
նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

կգ 

24.45.30.571 Մետաղախեցեղեն չմշակված, բացի տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ 
նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

կգ 

24.45.30.579 Մետաղախեցեղեն և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տրոհվող կամ 
ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

կգ 

24.45.9 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

24.45.99 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
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գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.45.99.000 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.46 Միջուկային վառելիք, հարստացած 
 24.46.1 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, դիսպերսիաներ 

(ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և բնական ուրան 
կամ ուրանի միացություններ պարունակող խառնուրդներ    

24.46.10 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, 
դիսպերսիաներ (ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և 
բնական ուրան կամ ուրանի միացություններ պարունակող խառնուրդներ 

 24.46.10.000 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, դիսպերսիաներ 
(ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և բնական ուրան 
կամ ուրանի միացություններ պարունակող խառնուրդներ 

 24.46.9 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.46.99 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

  
24.46.99.000 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
24.5 Մետաղների ձուլման ծառայություններ   
24.51 Թուջի և երկաթի ձուլման ծառայություններ    
24.51.1 Թուջի ձուլման ծառայություններ   
24.51.11 Կռելի թուջի ձուլման ծառայություններ   
24.51.11.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների ձուլված կռելի թուջից, 

բացի գնացքաքարշերից (լոկոմոտիվից), շարժակազմից, շինարարության 
համար տրանսպորտային միջոցներից 

 24.51.11.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ 
(ձուլվածքներ կռելի թուջից), չպարունակող առանցքակալներ գնդիկավոր 
կամ հոլովակավոր   

24.51.11.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ կռելի թուջից), այլ   

24.51.11.500 Մանրակներ մեքենաշինական արտադրատեսակների (ձուլվածքներ կռելի 
թուջից), այլ   

24.51.11.900 Մանրակներ այլ նշանակման (ձուլվածքներ կռելի թուջից)   
24.51.12 Գնդաձև գրաքարով թուջի ձուլման ծառայություններ    
24.51.12.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների (ձուլվածքներ թուջից 

գնդաձև գրաքարով) 
 24.51.12.200 Մանրակներ լիսեռների փոխհաղորդիչ, շուռտվիկների, լիսեռների բաժանիչ 

(ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով)   
24.51.12.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ 

(ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով), չպարունակող առանցքակալներ   
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գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 

24.51.12.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով)   

24.51.12.500 Մանրակներ մեքենաշինական (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով), այլ, 
բացի մխոցային շարժիչների մանրակներից 

 24.51.12.900 Մանրակներ գնացքաքարշերի (լոկոմոտիվի)և շարժական կազմի այլ 
նշանակման (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով) 

 24.51.13 Գորշ թուջի ձուլման ծառայություններ   
24.51.13.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների (ձուլվածքներ գորշ 

թուջից), բացի գնացքաքարշերից (լոկոմոտիվից), շարժակազմից, 
շինարարության համար տրանսպորտային միջոցներից   

24.51.13.200 Մանրակներ լիսեռների փոխհաղորդիչ, շուռտվիկների, լիսեռների բաժանիչ 
(ձուլվածքներ գորշ թուջից)   

24.51.13.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ 
(ձուլվածքներ գորշ թուջից), չպարունակող առանցքակալներ գնդիկավոր կամ 
հոլովակավոր   

24.51.13.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ գորշ թուջից)   

24.51.13.500 Մանրակներ մեքենաշինական արտադրատեսակների, այլ (ձուլվածքներ գորշ 
թուջից), բացի մխոցային շարժիչների մանրակներից   

24.51.13.900 Մանրակներ գնացքաքարշերի և շարժական կազմի այլ նշանակման 
(ձուլվածքներ գորշ թուջից)   

24.51.2 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ   
24.51.20 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ    
24.51.20.000 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ   
24.51.3 Թուջե կցամասեր խողովակների համար   
24.51.30 Թուջե կցամասեր խողովակների համար    
24.51.30.300 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի կգ 

24.51.30.330 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի, 
օգտագործվող ճնշման տակ աշխատող համակարգերում 

կգ 

24.51.30.350 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի, բացի 
ճնշման տակ աշխատող համակարգերում օգտագործվողից 

կգ 

24.51.30.500 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից կռելի կգ 

24.51.9 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

24.51.99 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.51.99.000 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 24.52 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
 24.52.1 Պողպատի ձուլման ծառայություններ   



297 
 

24.52.10 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
 24.52.10.000 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
 24.52.2 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս 

ձուլման 
 24.52.20 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս 

ձուլման 
 24.52.20.000 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս 

ձուլման 
կգ 

24.52.3 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից   
24.52.30 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից   
24.52.30.000 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից   
24.53 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ   
24.53.1 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ   
24.53.10 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ   
24.53.10.000 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ   
24.54 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 

 24.54.1 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
 24.54.10 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
 24.54.10.000 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
 25 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից և 

սարքավորանքից 
 25.1 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաներ    

25.11 Մետաղե կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը 
 25.11.1 Մետաղե հավաքովի շինություններ   

25.11.10 Մետաղե հավաքովի շինություններ  

25.11.10.300 Կոնստրուկցիաներ շինարարական հավաքովի թուջից կամ պողպատից 
 25.11.10.310 Լրակազմեր թուջից կամ պողպատից տարածական պատվածքով հավաքովի 

շենքերի (մոդուլների) համար   
25.11.10.320 Լրակազմեր թուջից կամ պողպատից փեղկային կոնստրուկցիաներով 

հավաքովի շենքերի (մոդուլների) համար   
25.11.10.330 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից անամբարձիչային 

շենքերի համար  
25.11.10.340 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից ամբարձիչային 

շենքերի համար 
 25.11.10.350 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից ներկառուցված և 

հավաքովի-քանդովի շենքերի համար 
 25.11.10.360 Շենքեր հավաքովի թուջից կամ պողպատից բանջարապահեստների և 

մրգապահեստների տեղավորման համար   
25.11.10.500 Կոնստրուկցիաներ շինարարական հավաքովի ալյումինից 

 25.11.10.510 Կոնստրուկցիաներ հավաքովի-քանդովի շենքերի ալյումինից 
 25.11.10.520 Կոնստրուկցիաներ հավաքովի-քանդովի օժանդակ նշանակման ալյումինից 
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25.11.10.530 Կոնստրուկցիաներ ծավալա-բլոկային ալյումինից 
 25.11.10.540 Կոնստրուկցիաներ հենարանային էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների և 

ռոբոտատեխնիկական սարքերի տեղադրման համար ալյումինից 
 25.11.2 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը 
 25.11.21 Կամուրջներ և կամուրջների հատվածամասեր երկաթից, թուջից կամ 

պողպատից   
25.11.21.100 Շինություններ հենամեջային և հենարաններ (ավտոճանապարհային և 

քաղաքային, հետիոտնի, քանդովի, մակահալված և հատուկ, 
խողովակաշարային) սև մետաղներից 

կգ 

25.11.21.200 Մասեր հենարանային հենամեջային շինությունների սև մետաղներից կգ 

25.11.22 Աշտարակներ և վանդակավոր կայմասյուներ երկաթից, թուջից կամ 
պողպատից 

 

25.11.22.100 Կոնստրուկցիաներ ալեհավաքային սարքերի սև մետաղներից կգ 

25.11.22.200 Կոնստրուկցիաներ  էլեկտրահաղորդման գծերի սև մետաղներից կգ 

25.11.22.300 Կոնստրուկցիաներ հատուկ աշտարակների և վերնակների սև մետաղներից կգ 

25.11.23 Այլ մետաղե կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը, թերթեր, ձողիկներ, 
անկյունակներ, տրամատներ և համանման արտադրատեսակներ 
երկաթից, թուջից, պողպատից կամ ալյումինից 

 25.11.23.100 Կանգնակներ և սարքավորանք համանման շինարարական փայտամածների, 
կաղապարամածների կամ լեռնային ամրակապերի համար սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.130 Ամրակապ հորանի սև մետաղներից կգ 

25.11.23.150 Հենարաններ երկաթուղիների համար սև մետաղներից կգ 

25.11.23.170 Կանգնակներ և սարքավորանք շինարարական փայտամածների համար սև 
մետաղներից 

կգ 

25.11.23.171 Փայտամածներ շինարարական սև մետաղներից կգ 

25.11.23.172 Կաղապարամածներ սև մետաղներից կգ 

25.11.23.173 Հենարաններ, կանգնակներ շինարարական սև մետաղներից կգ 

25.11.23.300 Ջրաթափեր, ջրանետեր, դարպասներ ջրարգելակային, նավամատույցներ 
լողուն, նավակայաններ (դոկեր) անշարժ, կառուցատարրեր ծովային և 
նավարկելի այլ կառույցների համար սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.500 Կոնստրուկցիաներ այլ թերթավոր նյութից սև մետաղներից կգ 

25.11.23.510 Ցանկապատեր պաշտպանական ավտոմեքենաների ճանապարհների 
համար սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.520 Դարպասներ սև մետաղներից կգ 

25.11.23.600 Կոնստրուկցիաներ այլ և դրանց մասերը սև մետաղներից կգ 

25.11.23.610 Կոնստրուկցիաներ ճոպանուղիների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.620 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական կառույցների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.621 Կոնստրուկցիաներ դոմենյան ցեխերի սև մետաղներից կգ 

25.11.23.622 Ցցաթումբեր (էստակադներ) և սրահներ սև մետաղներից կգ 

25.11.23.623 Հենարաններ խողովակների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.624 Աշտարակներ արդյունաբերական կառույցների, բաղադրազատիչներ, 
թանձրարարներ սև մետաղներից 

կգ 
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25.11.23.625 Հիմնակմախքներ օդափոխության և ծխային խողովակների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.630 Կոնստրուկցիաներ երկաթուղիների և քարշային ենթակայանների հպման 
ցանցերի սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.640 Կոնստրուկցիաներ ջերմոցների հիմնակմախքների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.650 Դարակաշարեր բազմադարակային հավաքման և մշտական տեղակայման 
համար, վաճառասեղաններ և կանգնակներ սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.660 Հիմնակմախքներ անասնապահական համալիրների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.670 Կոնստրուկցիաներ շինարարական աշխատանքների համար սև մետաղներից կգ 

25.11.23.671 Կոնստրուկցիաներ շենքերի հիմնակմախքների կգ 

25.11.23.672 Կոնստրուկցիաներ պարսպող, բացի ապակեկալներից, կամարակալներից 
(իմպոստներ), ապակենկարներից (վիտրաժներ) սև մետաղներից 

կգ 

25.11.23.673 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական շենքերի ներկառուցվող, ռելսեր 
ամբարձիչային, ուղիներ միառելսային, հրապարակ աշխատանքային սև 
մետաղներից 

կգ 

25.11.23.674 Կոնստրուկցիաներ շենքերի հիմնակմախքները կրող սև մետաղներից կգ 

25.11.23.675 Միջնորմներ և առաստաղներ կախովի սև մետաղներից կգ 

25.11.23.676 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական այլ կառույցների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.677 Տարրեր կոնստրուկտիվ սև մետաղներից կգ 

25.11.23.680 Կոնստրուկցիաներ հատուկ կառույցների սև մետաղներից կգ 

25.11.23.700 Կոնստրուկցիաներ և մասեր կոնստրուկցիաների ալյումինից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.11.23.710 Կոնստրուկցիաներ պատի (պանելներ) ալյումինից կգ 

25.11.23.720 Միջնորմներ ալյումինից կգ 

25.11.23.730 Առաստաղներ կախովի ալյումինից կգ 

25.11.23.740 Ցանկապատեր պատշգամբների, խորշապատշգամբների, 
սանդղաբազուկների և սանդղահրապարակների ալյումինից 

կգ 

25.11.9 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.11.99 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

25.11.99.000 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 25.12 Մետաղե դռներ և լուսամուտներ   
25.12.1 Մետաղե դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր   
25.12.10 Մետաղե դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր  

 25.12.10.300 Բլոկներ դռների և պատուհանների (փեղկեր և շրջանակներ դռների և 
պատուհանների), շեմեր դռների համար սև մետաղներից 

մվ. 
քն. 

25.12.10.330 Դռներ (փեղկեր) և շրջանակներ դռների, սողնակներ դռների սև մետաղներից մվ. 
քն. 

25.12.10.350 Շրջանակներ պատուհանների, հիմնակմախքներ ապակենկարների, 
լապտերներ սև մետաղներից 

մվ. 
քն. 



300 
 

25.12.10.370 Շրջանակներ պատուհանների ապակեպատված սև մետաղներից մվ. 
քն. 

25.12.10.500 Բլոկներ դռների և պատուհանների (փեղկեր և շրջանակներ դռների, 
պատուհաններ և պատուհանների շրջանակներ) շեմեր դռների համար 
ալյումինից 

մվ. 
քն. 

25.12.10.530 Փեղկեր և շրջանակներ դռների, սողնակներ դռների ալյումինից մվ. 
քն. 

25.12.10.550 Շրջանակներ պատուհանների ալյումինից մվ. 
քն. 

25.12.10.570 Շրջանակներ պատուհանների ապակեպատված, ցուցափեղկեր և 
ապակենկարներ, ներառյալ բլոկներ նախամուտքի ալյումինից 

մվ. 
քն. 

25.12.9 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.12.99 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.12.99.000 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.2 Ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 
տարողություններ մետաղներից   

25.21 Ջեռուցիչ մարտկոցներ և ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգի  

 25.21.1 Ջեռուցիչ մարտկոցներ և ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական 
ջեռուցման համակարգի 

 25.21.11 Ջեռուցիչ մարտկոցներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ոչ 
էլեկտրական տաքացման, երկաթից, թուջից կամ պողպատից  

 25.21.11.300 Ռադիատորներ ոչ էլեկտրական և դրանց մասերը ձուլաթուջից մվ. 
քն. 

25.21.11.500 Ռադիատորներ ոչ էլեկտրական և դրանց մասերը սև մետաղներից մվ. 
քն. 

25.21.11.900 Ռադիատորներ այլ մվ. 
քն. 

25.21.12 Ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգի, 
տաք ջրի և ցածր ճնշման գոլորշու արտադրության համար   

25.21.12.300 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, գազով աշխատող մվ. 
քն. 

25.21.12.500 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, հեղուկ վառելիքով (մազութ) 
աշխատող 

մվ. 
քն. 

25.21.12.900 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, այլ տեսակի վառելիքով աշխատող մվ. 
քն. 

25.21.13 Ջրատաքացման կաթսաների մասեր (կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգի)   

 25.21.13.000 Ջրատաքացման կաթսաների մասեր (կենտրոնական ջեռուցման 
համակարգի)  
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25.21.9 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և 
ջրատաքացման կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.21.99 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և 
ջրատաքացման կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.21.99.000 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և 
ջրատաքացման կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.29 Այլ մետաղե ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 
տարողություններ    

25.29.1 Այլ մետաղե ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 
տարողություններ   

25.29.11 Ցիստեռններ, ռեզերվուարներ, բաքեր և համանման տարողություններ 
երկաթից, թուջից, պողպատից կամ ալյումինից 300 լ-ից ավել 
տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային 
սարքավորանքով    

25.29.11.100 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի 
տարողություններ սև մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, 
գազի համար (բացի սեղմված կամ հեղուկացված գազից), բացի 
մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.200 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի 
տարողություններ սև մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, 
երեսպատվածքով կամ ջերմամեկուսացմամբ, հեղուկների համար, 
բացիմեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.300 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի 
տարողություններ սև մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, 
հեղուկների համար, բացիմեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով 
սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.310 Ռեզերվուարներ նավթի և նավթամթերքի համար, բացի մեխանիկական և 
ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.320 Ռեզերվուարներ հեղուկների համար, բացի նավթից և նավթամթերքից, բացի 
մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.500 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի 
տարողություններ սև մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, 
փոշենման նյութերի համար, բացի մեխանիկական և ջերմային 
սարքավորանքով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.11.700 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի 
տարողություններ ալյումինից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, բացի 
գազի համար տարողություններից, բացի մեխանիկական և ջերմային 
սարքավորանքներով սարքավորվածներից 

կգ 

25.29.12 Մետաղե տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար 
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25.29.12.300 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
բացի գոլորշու կուտակիչներից 

կգ 

25.29.12.310 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
անկար, բացի գոլորշու կուտակիչներից 

կգ 

25.29.12.320 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
1000 լ-ից ավելի տարողությամբ, բացի գոլորշու կուտակիչներից 

կգ 

25.29.12.330 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
1000 լ-ից պակաս տարողությամբ, բացի գոլորշու կուտակիչներից 

կգ 

25.29.12.390 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.29.12.500 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար ալյումինից, 
բացի գոլորշու կուտակիչներից 

կգ 

25.29.9 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և համանման 
տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.29.99 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և 
համանման տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.29.99.000 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և համանման 
տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.3 Շոգեկաթսաներ, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի 
ջրատաքացման կաթսաներից 

 25.30 Շոգեկաթսաներ, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի 
ջրատաքացման կաթսաներից 

 25.30.1 Շոգեկաթսաներ և դրանց մասերը   
25.30.11 Շոգեկաթսաներ և շոգեարտադրող այլ 

կաթսաներ. բարձրաջերմաստիճան օրգանական ջերմակիրներով 
աշխատող կաթսաներ 

 25.30.11.100 Կաթսաներ ջրախողովակային 45տ/ժ-ից ավելի գոլորշու 
արտադրողականությամբ, բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային 
կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման գոլորշի 

մվ. 
քն. 

25.30.11.300 Կաթսաներ ջրախողովակային 45տ/ժ-ից ոչ ավելի գոլորշու 
արտադրողականությամբ, բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային 
կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման գոլորշի 

մվ. 
քն. 

25.30.11.500 Կաթսաներ գոլորշու, ներառյալ համակցվածները, բացի կենտրոնական 
ջեռուցման ջրային կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման 
գոլորշի, կաթսաների միացման համար խողովակներից 

մվ. 
քն. 

25.30.11.510 Կաթսաներ ծխաջեռ մվ. 
քն. 

25.30.11.520 Կաթսաներ – ջերմաօգտագործիչներ մվ. 
քն. 

25.30.11.530 Կաթսաներ էներգատեխնոլոգիական մվ. 
քն. 
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25.30.11.700 Կաթսաներ շոգեգերտաքացուցիչով, բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային 
կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման գոլորշի 

մվ. 
քն. 

25.30.12 Կաթսաներին կից օգտագործվող օժանդակ կայանքներ. 
կոնդենսատորներ այլ շոգեջրային կամ շոգեուժային կայանքների համար   

25.30.12.300 Սարքավորանք օժանդակ կաթսաների հետ միասին օգտագործելու համար, 
25.21 և 25.30.11 ենթակարգերին վերաբերվող 

կգ 

25.30.12.500 Կոնդենսատորներ շոգեուժային և այլ էներգետիկ կայանքների համար, 
գոլորշով աշխատող 

կգ 

25.30.13 Շոգեկաթսաների մասեր   
25.30.13.300 Մասեր գոլորշու կաթսաների և շոգեգերտաքացուցիչների կաթսաների   
25.30.13.500 Մասեր սարքավորանքի, վերաբերվող 25.30.12 խմբավորմանը   
25.30.2 Միջուկային ռեակտորներ և դրանց մասերը  

 25.30.21 Միջուկային ռեակտորներ, բացի իզոտոպների անջատման կայանքներից   
25.30.21.000 Միջուկային ռեակտորներ, բացի իզոտոպների անջատման կայանքներից           

 25.30.22 Միջուկային ռեակտորների մասեր, բացի իզոտոպների անջատման 
կայանքների մասերից             

25.30.22.000 Միջուկային ռեակտորների մասեր, բացի իզոտոպների անջատման 
կայանքների մասերից           

 25.30.9 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի 
ջրատաքացման կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.30.99 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի 
ջրատաքացման կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.30.99.000 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի 
ջրատաքացման կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.4 Զենք և զինամթերք 
 25.40 Զենք և զինամթերք 
 25.40.1 Զենք, զինամթերք և դրանց մասերը 
 25.40.11 Մարտական զենք, բացի ռևոլվերներից, ատրճանակներից և համանման 

սարքվածքներից     
25.40.11.000 Մարտական զենք, բացի ռևոլվերներից, ատրճանակներից և համանման 

սարքվածքներից  
 25.40.12 Ռևոլվերներ, ատրճանակներ, հրաձգային զենք ոչ ռազմական 

նշանակության և համանման սարքվածքներ 
 25.40.12.300 Ռևոլվերներ և ատրճանակներ մվ. 
քն. 

25.40.12.500 Զենք հրաձգային, լիցքավորվող փողի կողմից, մարզական, որսորդական 
կամ հրացաններ թիրախների վրա կրակելու համար 

մվ. 
քն. 

25.40.12.700 Զենք հրաձգային, պայթուցիկ նյութերի լիցքերի միջոցով գործարկվող, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 
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25.40.12.900 Զենք այլ (օրինակ` զսպանակային, օդաճնշական կամ գազային 
հրացաններ, ատրճանակներ և դագանակներ), բացի սրերից, թրերից, 
սուսերներից, մարզասուսերներից, սվիններից, նիզակներից և համանման 
արտադրատեսակներից 

մվ. 
քն. 

25.40.13 Ռումբեր, հրթիռներ և համանման ռազմամթերք. փամփուշտներ, արկեր և 
այլ զինամթերք. դրանց մասերը 

 25.40.13.100 Փամփուշտներ գամող կամ համանման գործիքի համար, դրանց մասեր մվ. 
քն. 

25.40.13.300 Փամփուշտներ հրացանների համար և դրանց մասեր, փամփուշտներ 
ռևոլվերների, ատրճանակների և ավտոմատների 

մվ. 
քն. 

25.40.13.700 Ռումբեր, նռնակներ, տորպեդներ, ականներ, արկեր և զինամթերք 
համանման  

կգ 

25.40.14 Մարտական և այլ զենքի մասեր   
25.40.14.300 Մասեր և պարագաներ արտադրատեսակների, 25.40.12 ենթակարգի, բացի 

մարտական զենքից   
25.40.14.500 Մասեր մարտական զենքի համար, 25.40.12 ենթակարգի 

 25.40.9 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.40.99 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.40.99.000 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.5 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 
ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով 
արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ  

 25.50 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 
ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով 
արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ   

25.50.1 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 
ծառայություններ   

25.50.11 Մետաղի կռման ծառայություններ 
 

25.50.11.300 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների,  
մասեր մեքենաների, սարքավորումների,տրանսպորտային միջոցների և 
մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների, ստացված ազատ կռման 
եղանակով, բացի մխոցային և հակազդման շարժիչների, գազային 
տուրբինների, ամբարձիչա-տրանսպորտային մեքենաշինության, 
տրանսպորտային միջոցների, շինարարության համար օգտագործվող 
հարմարանքների մանրակներից 

 25.50.11.330 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, 
ստացված ազատ կռման եղանակով 

 25.50.11.350 Արտադրատեսակներ  մետաղական ոչ ազնիվ ( ոչ թանկարժեք) 
մետաղներից, մասեր մեքենաների, սարքավորումների և տրանսպորտային 
միջոցների, ստացված պողպատից ազատ կռման եղանակով 
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25.50.11.370 Մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների, ստացված գունավոր 
մետաղներից ազատ կռման եղանակով, բացի մխոցային և հակազդման 
շարժիչների, գազային տուրբինների, ամբարձիչա-տրանսպորտային 
մեքենաշինության, տրանսպորտային միջոցների, շինարարության մեջ 
օգտագործվող հարմարանքների մանրակներից   

25.50.11.500 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, մասեր փոխհաղորդիչ 
լիսեռների, փոխանցիչ լիսեռների և շուռտվիկների, մասեր մխոցային 
շարժիչների, մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, 
ձայնագրման և վերարտադրման, հեռուստատեսային, տեսա-ձայնագրման և 
վերարտադրման սարքավորումների,  մասեր տրանսպորտային 
երկաթուղային միջոցների և ուղիների սարքերի, թռչող սարքերի, ստացված 
պողպատից ազատ արտամղման եղանակով   

25.50.11.510 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, ստացված պողպատից 
սառը արտամղման եղանակով 

 25.50.11.520 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, փոխանցիչ լիսեռների և շուռտվիկների, 
ստացված պողպատից սառը արտամղման եղանակով 

 25.50.11.530 Մասեր մխոցային շարժիչների և արտադրատեսակներ մեքենաշինության, 
ստացված պողպատից սառը արտամղման եղանակով 

 25.50.11.540 Մասեր արտադրատեսակների մեքենաշինության, բացի մխոցային 
շարժիչների մասերից, ստացված պողպատից սառը արտամղման եղանակով   

25.50.11.560 Մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման, 
վերարտադրման, հեռուստատեսային և տեսասարքավորումների, ստացված 
պողպատից ազատ արտամղման եղանակով 

 25.50.11.570 Արտադրատեսակներ, մասեր տրանսպորտային երկաթուղային միջոցների և 
ուղիների սարքերի, թռչող սարքերի, ստացված պողպատից ազատ 
արտամղման եղանակով   

25.50.11.580 Մասեր մեքենաների, սարքավորումների, գործիքների և տրանսպորտային 
միջոցների 29-35 հատվածներին վերաբերվող, ստացված գունավոր 
մետաղներից սառը արտամղման եղանակով 

 25.50.12 Մետաղի դրոշմման ծառայություններ  

25.50.12.100 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, բացի գնացքաքարշերից և 
շարժական կազմից, ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման 
եղանակով   

25.50.12.200 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, 
մասեր առանցքակալների և սահման առանցքակալների հենամարմինների, 
չպարունակող հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալներ, ստացված 
պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով   

25.50.12.230 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, 
ստացված պողպատից ծավալային դրոշման եղանակով 

 25.50.12.250 Մասեր առանցքակալների և սահման առանցքակալների հենամարմինների, 
չպարունակող հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալներ, ստացված 
պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով   
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25.50.12.300 Մասեր մխոցային շարժիչների և մեքենաշինության արտադրատեսակների 
համանման տեսակի, սարքավորանք ամբարձիչա - տրանսպորտային, 
բեռնման կամ բեռնաթափման, ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման 
եղանակով   

25.50.12.400 Մասեր մեքենաների և սարքավորանքի անտառային տնտեսության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության համար, ստացված պողպատից 
ծավալային դրոշմման եղանակով   

25.50.12.500 Մասեր ամբարձիչային բազմաճախարակների և վերհանների, 
կարապիկների և կաբեստանների, ամբարձիկների, ավտոբեռնիչների 
ճանկավոր բռնիչով, այլ ավտոբեռնիչների բեռնամբարձիչ սարքավորանքով, 
վերելակների, շարժասանդուղքների, փոխակրիչների   

25.50.12.600 Մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների և սարքավորումների, 
դերրիկ - ամբարձիչներ, ամբարձիչներ վերհանային, ֆերմաներ վերհան 
շարժական, կանգնակներ և ավտոմեքենա - արհեստանոցներ` վերհանային 
ամբարձիչներով, ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով   

25.50.12.700 Մասեր մեքենաշինական այլ արտադրատեսակների, մեքենաներ 
մեխանիկական էներգիայի արտադրության և օգտագործման համար, բացի 
մխոցային, հակազդային շարժիչների, գազի տուրբինների, բեռնամբարձիչ 
սարքավորանքի, շինարարության մեջ օգտագործվող մեքենաների մասերից, 
ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով   

25.50.12.800 Մասեր գնացքաքարշերի և շարժական կազմի, թռչող սարքերի, 
տիեզերական սարքերի, մասեր էլեկտրական մեքենաների և 
սարքավորանքի, օպտիկական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, վերահսկիչ, 
ճշգրիտ գործիքների և սարքերի, ստացված պողպատից ծավալային 
դրոշմման եղանակով   

25.50.12.900 Մասեր մեքենաների, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ ստացված գունավոր մետաղներից 
ծավալային դրոշմման եղանակով   

25.50.13 Այլ եղանակներով մետաղների ձևափոխման ծառայություններ 
 25.50.13.100 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, բացի գնացքաքարշերից և 

շարժական կազմից, ստացված պողպատից թերթավոր դրոշմման եղանակով   
25.50.13.200 Մասեր մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական, 

ստացված պողպատից թերթավոր դրոշման եղանակով   
25.50.13.300 Մասեր մեքենաշինական այլ արտադրատեսակների, բացի մխոցային 

շարժիչների մասերից, ստացված պողպատից թերթավոր դրոշմման 
եղանակով   

25.50.13.400 Մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման, 
վերարտադրման, հեռուստատեսային և տեսասարքավորումների, ստացված 
պողպատից թերթավոր դրոշմման եղանակով 

 25.50.13.500 Արտադրատեսակներ, մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների և ուղիների, ստացված 
գունավոր մետաղներից թերթավոր դրոշմման եղանակով   
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25.50.13.700 Արտադրատեսակներ կենցաղային, մասեր մեքենաշինական 
արտադրատեսակների, սարքավորումների, կահույքի և տրանսպորտային 
միջոցների այլ,  ստացված գունավոր մետաղներից թերթավոր դրոշմման 
եղանակով   

25.50.2 Փոշեմետաղագործություն   
25.50.20 Փոշեմետաղագործություն  

25.50.20.000 Փոշեմետաղագործություն 
 25.6 Մետաղների մշակման և ծածկապատման ծառայություններ. 

արտադրատեսակների մեխանիկական մշակման ծառայություններ` 
մեքենաշինության հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների 
կիրառմամբ    

25.61 Մետաղների մշակման և ծածկապատման ծառայություններ 
  

25.61.1 Մետաղապատման ծառայություններ 
 25.61.11 Մետաղական պատվածքով մետաղների ծածկապատման 

ծառայություններ  

25.61.11.300 Ծառայություններ ցինկի կամ անագի մետաղական հալույթի մեջ ընկղմման 
եղանակով մետաղական ծածկապատման   

25.61.11.500 Ծառայություններ ջերմային փոշեպատման եղանակով մետաղական 
ծածկապատման 

 25.61.11.700 Ծառայություններ էլեկտրոլիտային եղանակով մետաղական ցինկի 
ծածկապատման 

 25.61.11.900 Ծառայություններ էլեկտրոլիտային և քիմիական եղանակներով այլ 
մետաղական, բացի ցինկից, ծածկապատման   

25.61.12 Ոչ մետաղական պատվածքով մետաղների ծածկապատման 
ծառայություններ   

25.61.12.300 Ծառայություններ պլաստմասսայով ծածկապատման (մետաղների 
պլաստիկացում), ներառյալ փոշիները 

 25.61.12.500 Ծառայություններ այլ եղանակներով ծածկապատման (ներառյալ 
ֆոսֆատավորումը) 

 25.61.2 Այլ եղանակներով մետաղների մշակման ծառայություններ  
 25.61.21 Մետաղների ջերմամշակման ծառայություններ, բացի մետաղական 

պատվածքով ծածկապատման ծառայություններից  
 25.61.21.000 Մետաղների ջերմամշակման ծառայություններ, բացի մետաղական 

պատվածքով ծածկապատման ծառայություններից    
25.61.22 Մետաղների մակերևույթի այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 

 

25.61.22.300 Ծառայություններ մետաղների ներկման, լաքապատման   
25.61.22.500 Ծառայություններ անոդավորման   
25.61.22.700 Ծառայություններ գոլորշու ֆազից քիմիական նստեցման, վակուումային 

փոշեպատման 
 25.61.22.900 Ծառայություններ մետաղների մակերևութային մշակման, այլ, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում 
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25.62 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, 
մեքենաշինության հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ 

 25.62.1 Մետաղական մանրակների շրջատաշման (խառատային մշակման) 
ծառայություններ   

25.62.10 Մետաղական մանրակների շրջատաշման (խառատային մշակման) 
ծառայություններ  

25.62.10.200 Մասեր մետաղական, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
 25.62.10.210 Մանրակներ և մասեր ամրանների՝ ծորակների, փականների, կափույրների և 

համանման արտադրատեսակների, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
 25.62.10.230 Մանրակներ մեքենաշինության արտադրատեսակների, այլ, 29 հատվածին 

վերաբերվող, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
 25.62.10.250 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, ստացված շրջատաշ 

մշակմամբ (բացի գնացքաքարշերի և շարժական կազմի մասերից, ստացված 
ձուլմամբ և կռմամբ, դրոշմամբ, գլոցմամբ, փոշեմետաղագործությամբ)   

25.62.10.270 Մասեր թռչող սարքերի, տիեզերական սարքերի և արբանյակների, 
ստացված շրջատաշ մշակմամբ   

25.62.10.290 Մասեր մետաղական էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, 
ձայնագրման, վերարտադրման, հեռուստատեսային, 
տեսասարքավորումների համար, ստացված շրջատաշ մշակմամբ   

25.62.10.400 Մասեր մետաղական, այլ, ստացված շրջատաշ մշակմամբ   
25.62.10.410 Մասեր մետաղական օպտիկական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, ստուգիչ, 

ճշգրիտ գործիքների և սարքերի, ստացված շրջատաշ մշակմամբ   
25.62.10.430 Մասեր մետաղական արտադրատեսակների 25.72.14 խմբավորումանը 

վերաբերվող, մասեր տրանսպորտային, երկաթուղային միջոցների և 
ուղիների սարքվածքների 35.2 խմբավորմանը վերաբերվող, ստացված 
շրջատաշ մշակմամբ   

25.62.2 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, 
մեքենաշինության այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների 
կիրառմամբ  

 25.62.20 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, 
մեքենաշինության այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների 
կիրառմամբ  

25.62.20.000 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, 
մեքենաշինության այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների 
կիրառմամբ   

25.7 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ), ձեռքի մետաղական 
գործիքների և մետաղական արտադրատեսակներ   

25.71 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) 
արտադրատեսակներ   

25.71.1 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) 
արտադրատեսակներ 
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25.71.11 Դանակներ (բացի մեքենաների դանակներից), մկրատներ և սայրեր 
դրանց համար  

 25.71.11.100 Դանակներ ճաշի սայրերով սևեռված, բացի ձկան կամ կարագի 
դանակներից 

մվ. 
քն. 

25.71.11.130 Դանակներ ճաշի միամետաղական սայրերով սևեռված և բռնակներով 
չժանգոտվող պողպատից, բացի ձկան և կարագի համար դանակներից 

մվ. 
քն. 

25.71.11.190 Դանակներ ճաշի համակցված սայրերով սևեռված և բռնակներից այլ 
նյութերից, բացի չժանգոտվող պողպատից 

մվ. 
քն. 

25.71.11.200 Դանակներ սայրերով սևեռված, բռնակներով ոչ թանկարժեք մետաղներից, 
ներառյալ էտման դանակները, բացի ճաշի դանակներից սևեռված սայրերով, 
ձկան և կարագի համար դանակներից, կտրող դանակներից և սայրերից 
մեխանիկական մեքենաների և հարմարանքների համար 

մվ. 
քն. 

25.71.11.300 Դանակներ սայրերով սևեռված մվ. 
քն. 

25.71.11.310 Դանակներ գրչահատ մվ. 
քն. 

25.71.11.390 Դանակներ սայրերով սևեռված, այլ մվ. 
քն. 

25.71.11.500 Բռնակներ և սայրեր դանակների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից, 
ներառյալ էտման դանակները, բացի սևեռված սայրերով դանակներից, ձկան 
և կարագի համար դանակներից, կտրող դանակներից և սայրերից 
մեխանիկական մեքենաների և հարմարանքների համար 

մվ. 
քն. 

25.71.11.700 Մկրատներ, մկրատներ դերձակի և մկրատներ համանման և սայրեր դրանց 
համար 

մվ. 
քն. 

25.71.11.710 Մկրատներ կենցաղային կամ գրասենյակային օգտագործման համար մվ. 
քն. 

25.71.11.720 Մկրատներ մասնագիտական օգտագործման համար մվ. 
քն. 

25.71.12 Ածելիներ և սայրեր ածելիների, ներառյալ անվտանգ ածելիների համար 
սայրերի շերտավոր նախապատրաստվածքները   

 25.71.12.400 Ածելիներ և դրանց մասերը, բացի ածելիների համար սայրերից  

25.71.12.410 Ածելիներ անվտանգ, բացի ածելիների համար սայրերից  

25.71.12.420 Ածելիներ, այլ, բացի ածելիների համար սայրերից  

25.71.12.430 Մասեր ածելիների, բացի սայրերից  

25.71.12.500 Սայրեր անվտանգ ածելիների համար, ներառյալ ածելիների համար սայրերի 
շերտավոր նախապատրաստվածքները 

 

25.71.13 Այլ դանակային արտադրատեսակներ. ձեռքերի կամ ոտքերի 
մատնահարդարման գործիքներ և հավաքածուներ 

 

25.71.13.300 Դանակներ թղթի համար, ծրարների բացման համար, դանակներ տեքստի 
ջնջման համար, սրիչներ մատիտների համար և սայրեր դրանց համար, 
ներառյալ գրպանի սրիչները, բացի մատիտների սրման համար 
մեքենաներից 

մվ. 
քն. 

25.71.13.330 Դանակներ թղթի և տեքստի ջնջման, ծրարների բացման համար և 
համանման արտադրատեսակներ դանակային գրասենյակային 

մվ. 
քն. 
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25.71.13.350 Սրիչներ մատիտների համար և սայրեր դրանց համար մվ. 
քն. 

25.71.13.500 Գործիքներ ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման համար, ներառյալ 
սղոցիկները եղունգների համար, և դրանց հավաքածուները 

մվ. 
քն. 

25.71.13.700 Մանրիչներ, դանակներ մսագործների համար, հարմարանքներ մազերի 
կտրման համար և արտադրատեսակներ համանման 

մվ. 
քն. 

25.71.14 Գդալներ, պատառաքաղներ, շերեփներ, քափգիրներ, թիակներ տորթերի 
համար, դանակներ ձկան համար, դանակներ կարագի համար, աքցաններ 
շաքարի համար և խոհանոցի կամ ճաշի համանման պարագաներ    

25.71.14.400 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի չժանգոտվող պողպատից կամ այլ մետաղներից, 
ներառյալ դանակներ ձկան և կարագի համար, բացի ճաշի դանակներից 

մվ. 
քն. 

25.71.14.410 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի չժանգոտվող պողպատից միամետաղև 
համակցված 

մվ. 
քն. 

25.71.14.420 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի այլ մետաղներից մվ. 
քն. 

25.71.14.421 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի ալյումինից մվ. 
քն. 

25.71.14.422 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից և նեյզիլբերից մվ. 
քն. 

25.71.14.423 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի արույրից, քրոմապատված և նիկելապատված մվ. 
քն. 

25.71.14.700 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի ոչ թանկարժեք մետաղներից թանկարժեք 
մետաղների պատվածքներով 

մվ. 
քն. 

25.71.14.710 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից արծաթապատված մվ. 
քն. 

25.71.14.720 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից մասնակի ոսկեպատված մվ. 
քն. 

25.71.14.730 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից ամբողջովին ոսկեպատված մվ. 
քն. 

25.71.15 Թրեր, սվիններ, դաշույններ, նիզակներ և համանման զենք, դրանց 
մասերը 

 25.71.15.000 Թրեր, սվիններ, դաշույններ, նիզակներ և համանման զենք, դրանց մասերը   
25.71.9 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
25.71.99 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
25.71.99.000 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
 25.72 Կողպեքներ և ծխնիներ 
 25.72.1 Կողպեքներ և ծխնիներ 
 25.72.11 Կողպեքներ կախովի, կողպեքներ ավտոտրանսպորտային միջոցների 

համար, կահույքի կողպեքներ ոչ թանկարժեք մետաղներից  
 25.72.11.300 Կողպեքներ կախովի ոչ թանկարժեք մետաղներից մվ. 
քն. 
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25.72.11.500 Կողպեքներ ավտոմեքենաների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից մվ. 
քն. 

25.72.11.700 Կողպեքներ կահույքի համար ոչ թանկարժեք մետաղներից մվ. 
քն. 

25.72.12 Այլ կողպեքներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
 25.72.12.300 Կողպեքներ դռների համար գլանաձև մվ. 
քն. 

25.72.12.500 Կողպեքներ դռների, բացի գլանաձևից մվ. 
քն. 

25.72.12.700 Կողպեքներ, այլ, բացի կախովի կողպեքներից, ավտոմեքենաների, կահույքի, 
շենքերի դռների կողպեքներից 

մվ. 
քն. 

25.72.12.710 Կողպեքներ չհրկիզվող պահարանների համար մվ. 
քն. 

25.72.12.720 Կողպեքներ հեծանիվների համար մվ. 
քն. 

25.72.12.790 Կողպեքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

25.72.13 Մղլակներ, շրջանակներ մղլակներով և կողպեքներով. կողպեքների 
մասեր 

 25.72.13.300 Մղլակներ և շրջանակներ մղլակներով, մատակարարված կողպեքներով, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, բացի սողնակներից և օղլակներից կանանց 
պայուսակների, թղթապայուսակների, դիվանագետների համար 

կգ 

25.72.13.500 Բանալիներ, մատակարարվող առանձին, ներառյալ կոպիտ ձուլված կռված և 
դրոշմված մետաղակոճղերը, բանալիների համար 
նախապատրաստվածքները ոչ թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.72.13.700 Մասեր կողպեքների կախովի և այլ կողպեքների, մասեր մղլակների և 
մղլակներով շրջանակների, մատակարարված կողպեքներով, ոչ թանկարժեք 
մետաղներից 

կգ 

25.72.14 Ծխնիներ, ամրակման ամրաններ, օժանդակ պարագաներ (ֆուրնիտուր), 
համանման արտադրատեսակներ ավտոտրանսպորտային միջոցների, 
դռների, լուսամուտների, կահույքի համար և համանման մանրակներ ոչ 
թանկարժեք մետաղներից    

25.72.14.100 Հոդակապեր ոչ թանկարժեք մետաղներից կգ 

25.72.14.200 Հոլովակներ դարձկեն ոչ թանկարժեք մետաղներից կգ 

25.72.14.300 Ամրաններ ամրակման, ֆուրնիտուր և արտադրատեսակներ համանման 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, ոչ թանկաչժեք մետաղներից 
բացի հոդակապերից, հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից 

կգ 

25.72.14.400 Ամրաններ ամրակման, ֆուրնիտուր և արտադրատեսակներ համանման 
շենքերի տարրերի համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից բացի 
հոդակապերից, հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից, դռան 
դիտանցքերից, զինված օպտիկական սարքերով, մղլակներից և հեղյուսներից 
դռների համար, գործող բանալիների օգնությամբ 

կգ 

25.72.14.430 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման դռների և պատուհանների 
համար սև մետաղներից 

կգ 
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25.72.14.450 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման դռների և պատուհանների 
համար ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի սև մետաղներից 

կգ 

25.72.14.470 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման շենքերի տարրերի համար, բացի դռներից և պատուհաններից 

կգ 

25.72.14.500 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման կահույքի համար ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի 
գնդիկներից, հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից 

կգ 

25.72.14.600 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման դռների, սանդղաբազուկների համար, ոչ թանկարժեք 
մետաղներից 

կգ 

25.72.14.630 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման պատուհանների և դռների 
վարագույրների համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.72.14.650 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.72.14.700 Սարքեր ավտոմատ դռների փակման համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից կգ 

25.72.9 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.72.99 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.72.99.000 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.73 Գործիքներ 
 25.73.1 Ձեռքի գործիքներ գյուղատնտեսությունում, այգեգործությունում կամ 

անտառային տնտեսությունում օգտագործման համար 
 25.73.10 Ձեռքի գործիքներ գյուղատնտեսությունում, այգեգործությունում կամ 

անտառային տնտեսությունում օգտագործման համար  
 25.73.10.100 Բահեր սվինային և գոգաթիակային կգ 

25.73.10.200 Եղաններ, օգտագործվող գյուղատնտեսության, այգեգործության կամ 
անտառային տնտեսության մեջ 

կգ 

25.73.10.300 Քաղհանիչներ, քլունգներ, ուրագներ և փոցխեր կգ 

25.73.10.400 Կացիններ, հատիչներ և համանման կտրող գործիքներ, բացի սառույցի 
համար կացիններից 

կգ 

25.73.10.500 Էտոցներ և մկրատներ համանման մեկ ձեռքով աշխատելու համար (ներառյալ 
թռչունների համար մկրատները), բացի էտոցային տիպի մկրատներից, որոնք 
ունեն էտոցային սայրեր և օղակներ մատների համար, դանակներ կտրման 
համար 

կգ 

25.73.10.600 Մկրատներ այգու, էտոցներ երկբռնականի և մկրատներ համանման երկու 
ձեռքով աշխատելու համար 

կգ 

25.73.10.700 Գործիքներ ձեռքի, այլ, գյուղատնտեսության այգեգործության կամ 
անտառային տնտեսության մեջ օգտագործելու համար, բացի ծալովի 
դանակների 

կգ 

25.73.2 Սղոցներ ձեռքի. տափուկներ բոլոր տեսակի սղոցների համար 
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25.73.20 Սղոցներ ձեռքի. տափուկներ բոլոր տեսակի սղոցների համար 
 25.73.20.100 Սղոցներ ձեռքի, բացի ներկառուցված շարժիչով ձեռքի սղոցներից կգ 

25.73.20.200 Տափուկներ ժապավենասղոցների համար կգ 

25.73.20.300 Տափուկներ շրջապտտիչ սղոցների համար, ներառյալ սկավառակային կամ 
փորակային ֆրեզների տափուկները, աշխատանքային մասով պողպատից 

կգ 

25.73.20.500 Տափուկներ շրջապտտիչ սղոցների համար այլ նյութերից աշխատանքային 
մասով, դնովի ատամներով կամ ատամնավոր սեգմենտներով, ներառյալ 
մասերը 

կգ 

25.73.20.900 Տափուկներ սղոցների համար, այլ կգ 

25.73.20.910 Տափուկներ շղթայական (շղթաների ձևով) սղոցների համար կգ 

25.73.20.930 Տափուկներ մետաղների ուղղագիծ կտրման սղոցների համար կգ 

25.73.20.990 Տափուկներ մետաղների մշակման սղոցների համար պողպատից և այլ 
նյութերից աշխատանքային մասով, բացի ժապավենասղոցների, 
շրջապտտիչ, շղթայական, ուղղագիծ կտրման համար սղոցների 
տափուկներից 

կգ 

25.73.3 Այլ գործիքներ ձեռքի 
 25.73.30 Այլ գործիքներ ձեռքի 
 25.73.30.100 Խարտոցներ, մանրախարտոցներ (նադֆիլներ), մեծ խարտոցներ 

(ռաշպիլներ), լավիտներ (պինցետներ), ունելիներ, աքցաններ, 
տափաշուրթեր, համաքցաններ և համանման գործիքներ, բացի հաստոցների 
համար անցքահատերից և խարտոցներից, շաքարի համար աքցաններից 

կգ 

25.73.30.130 Խարտոցներ, մանրախարտոցներ (նադֆիլներ), մեծ խարտոցներ 
(ռաշպիլներ) և համանման գործիքներ, բացի հաստոցների համար 
անցքահատերից և խարտոցներից 

կգ 

25.73.30.150 Աքցանիկներ կգ 

25.73.30.170 Աքցաններ (ներառյալ կծաքցաններ), լավիտներ, տափաշուրթեր, 
համաքցաններ և համանման գործիքներ, այլ, բացի աքցանիկներից և 
շաքարի համար աքցաններից 

կգ 

25.73.30.200 Մկրատներ մետաղների կտրման համար, խողովակակտրիչներ, մկրատներ 
հեղույսակտրիչային, անցքահատեր և համանման գործիքներ, բացի 
հաստոցների համար անցքահատերից և խարտոցներից, մետաղահատ 
հաստոցներից, գրասենյակային ծակոտիչներից, տոմսերի ծակատիչ սարքեր 

կգ 

25.73.30.230 Մկրատներ մետաղի կտրման համար և համանման ձեռքի գործիք կգ 

25.73.30.250 Խողովակահատիչներ, մկրատներ հեղույսահատ, անցքահատեր և 
համանման գործիքներ, բացի հաստոցների համար անցքահատերից և 
խարտոցներից, մետաղահատ հաստոցներից, գրասենյակային 
ծակոտիչներից, տոմսերի դակման սարքերից 

կգ 

25.73.30.300 Դարձակներ պարուրակային միացությունների ամրակապման համար, 
ներառյալ ոլորքաչափերով պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

կգ 

25.73.30.330 Դարձակներ պնդօղակային ձեռքի անբաժան, ներառյալ ոլորքաչափերով 
պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

կգ 
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25.73.30.350 Դարձակներ պնդօղակային ձեռքի բաժանվող, ներառյալ ոլորքաչափերով 
պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

կգ 

25.73.30.370 Գլխիկներ փոխարինովի պնդօղակային դարձակների համար բռնակներով 
կամ առանց բռնակների 

կգ 

25.73.30.500 Գործիքներ ձեռքի գայլիկոնման, արտաքին կամ ներքին 
պարուրակահանման համար, մուրճեր և կռաններ, ռանդաներ, հատիչներ, 
դուրեր և համանման հատիչ գործիքներ բնափայտի մշակման համար, բացի 
փոխարինովի գործիքներից, նախատեսված օգտագործելու համար ձեռքի 
գործիքների, հաստոցների (ներառյալ կառավարելիները), ռետինե 
գործիքների կամ ռետինով գործիքի, ներկառուցված շարժիչով գործիքների 
մեջ 

կգ 

25.73.30.530 Գործիքներ ձեռքի գայլիկոնման, արտաքին կամ ներքին 
պարուրակահանման համար, բացի փոխարինովի գործիքներից, 
նախատեսված օգտագործելու համար ձեռքի գործիքների, հաստոցների 
(ներառյալ կառավարելիները), ռետինե գործիքների կամ ռետինով գործիքի, 
ներկառուցված շարժիչով գործիքների մեջ 

կգ 

25.73.30.550 Մուրճեր և կռաններ մետաղից աշխատանքային մասով կգ 

25.73.30.570 Ռանդաներ, հատիչներ, դուրեր և համանման հատիչ գործիքներ բնափայտի 
մշակման համար 

կգ 

25.73.30.600 Պտուտակիչներ, գործիքներ ձեռքի կենցաղային կգ 

25.73.30.630 Պտուտակիչներ կգ 

25.73.30.650 Գործիքներ ձեռքի կենցաղային կգ 

25.73.30.700 Գործիքներ, այլ, որմնադիրների, ձուլագործների, բետոնագործների, 
ծեփագործների և ներկարարների, ատրճանակներ գամերի տեղադրման, 
պատի վրա խցանների խփման համար, գործիքներ դարբնի ձեռքի և 
մեքենայական կռման համար 

կգ 

25.73.30.730 Գործիքներ, այլ, որմնադիրների, ձուլագործների, բետոնագործների, 
ծեփագործների և ներկարարների համար 

կգ 

25.73.30.770 Գործիքներ ձեռքի, այլ, ներառյալ ատրճանակները գամերի տեղադրման, 
պատերի վրա խցանների խփման համար և համանման գործիքներ 

կգ 

25.73.30.800 Լամպեր զոդման, մամլակներ, սեղմակներ և համանման գործիքներ, 
զնդաններ, հնոցներ փոխադրովի, հղկասկավառակներ շրջանակներով 

կգ 

25.73.30.830 Լամպեր զոդման, բացի գազով աշխատող եռակցման սարքերից կգ 

25.73.30.850 Մամլակներ, սեղմակներ և համանման արտադրատեսակներ կգ 

25.73.30.870 Մամլակներ, հնոցներ փոխադրովի, հղկասկավառակներ շրջանակներով, 
բացի հղկման քարերից և համանման արտադրատեսակներից, 
մատակարարվող առանձին 

կգ 

25.73.30.890 Լրակազմեր արտադրատեսակների երկու և ավելի առարկաներից, 25.73.30 
խմբավորումներում ներառվող (օրինակ՝ մուրճեր, պտուտակիչներ, 
զոդալամպեր, սեղմակներ) 

կգ 

25.73.4 Փոխարինովի աշխատող մասեր մեխանիկական շարժաբերով կամ առանց 
շարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար  
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25.73.40 Փոխարինովի աշխատող մասեր մեխանիկական շարժաբերով կամ 
առանց շարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար 

 25.73.40.100 Ներպարուրակիչներ և արտապարուրակիչներ կգ 

25.73.40.140 Ներպարուրակիչներ մետաղների մշակման համար կգ 

25.73.40.160 Արտապարուրակիչներ մետաղների մշակման համար կգ 

25.73.40.190 Ներպարուրակիչներ և արտապարուրակիչներ այլ նյութերի մշակման համար, 
բացի մետաղից 

կգ 

25.73.40.200 Գայլիկոններ բնական կամ սինթետիկ ալմաստից կամ մետաղախեցեղենից 
աշխատանքային մասով, գայլիկոններ աղյուսաշարվածքների համար, 
լեռնային ապարների հորատման գործիքների համար 

կգ 

25.73.40.230 Գայլիկոններ բնական կամ սինթետիկ ալմաստից աշխատանքային մասով, 
բացի աշխատանքային բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների 
համար գործիքների բռնիչներից, ապարների հորատման համար 
գործիքներից 

կգ 

25.73.40.250 Գայլիկոններ աղյուսաշարվածքների համար այլ նյութերից աշխատանքային 
մասով, բացի աշխատանքային բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի 
գործիքների համար գործիքների բռնիչներից, ապարների հորատման համար 
գործիքներից 

կգ 

25.73.40.270 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասերով 
մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից և 
համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենային 
համահալվածքներից 

կգ 

25.73.40.300 Գործիքներ գայլիկոնման համար,այլ, գործիքներ ներտաշման կամ 
միջաձգման համար աշխատանքային մասով բնական կամ սինթետիկ 
ալմաստից, բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից 
հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից գրունտի 
հորատման համար 

կգ 

25.73.40.310 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով 
պողպատից արագահատ, մետաղների մշակման համար, բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից գրունտի հորատման համար 

կգ 

25.73.40.330 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից (բացի ալմաստից բնական կամ սինթետիկ, խեցեղենից, 
արագահատ պողպատից), բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների 
բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից 
ապարների հորատման համար 

կգ 

25.73.40.350 Գործիքներ գայլիկոնման համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.73.40.370 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար աշխատանքային մասով 
բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, բացի աշխատանքային բռնիչներից, 
գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, 
գործիքներից գրունտի հորատման համար 

կգ 

25.73.40.400 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար աշխատանքային մասով 
այլ նյութերից 

մվ. 
քն. 
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25.73.40.440 Գործիքներ մետաղների ներտաշման համար (անցքալայնիչներ, 
եզրալայնիչներ) աշխատանքային մասով այլ նյութերից, բացի բնական կամ 
սինթետիկ ալմաստից 

կգ 

25.73.40.450 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար այլ նյութերի (բացի 
մետաղներից) աշխատանքային մասով այլ նյութերից (բացի բնական կամ 
սինթետիկ ալմաստից), բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների 
բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից 
գրունտի հորատման համար 

կգ 

25.73.40.480 Գործիքներ մետաղների միջաձգման համար (ձգում, փռում, միջաձգում ) 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից (բացի բնական կամ սինթետիկ 
ալմաստից) 

կգ 

25.73.40.500 Ֆրեզներ (ներառյալ որդնյակայինները) մետաղների մշակման համար 
աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված 
սկավառակներից, ձողերից, ծայրոցներից և համանման 
արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի համահալվածքներից 

կգ 

25.73.40.600 Ֆրեզներ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից 

կգ 

25.73.40.610 Ֆրեզներ պոչամասով մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով 
այլ մետաղներից (բացի մետաղախեցեղենից) 

կգ 

25.73.40.650 Ֆրեզներ որդնյակային մետաղների մշակման համար աշխատանքային 
մասով այլ նյութերից (բացի մետաղախեցեղենից) 

կգ 

25.73.40.670 Ֆրեզներ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից (բացի մետաղախեցեղենից), բացի պոչամասերով ֆրեզից 

կգ 

25.73.40.690 Ֆրեզներ այլ նյութերի մշակման համար, բացի մետաղներից կգ 

25.73.40.700 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ կգ 

25.73.40.710 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ մետաղների աշխատանքային 
մասով մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, 
ծայրոցներից և համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի 
համահալվածքներից 

կգ 

25.73.40.740 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ մետաղների աշխատանքային 
մասով այլ նյութերից, բացի կերմետներից 

կգ 

25.73.40.790 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ, այլ, բացի կտրիչներից մետաղների 
մշակման համար, աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից, 
հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

25.73.40.800 Գործիքներ փոխարինովի, այլ կգ 

25.73.40.810 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասով բնական կամ 
սինթետիկ ալմաստից 

կգ 

25.73.40.830 Պտուտակիչներ, դրված շաղափիչի մեջ, աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից ( բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից), բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից, հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

25.73.40.850 Գործիքներ ատամնահատման համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից 
( բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից), բացի աշխատանքային 

կգ 
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բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների 
համար 

25.73.40.870 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից, 
բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, ծայրոցներից և համանման 
արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի համահալվածքներից 

կգ 

25.73.40.890 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասերով այլ նյութերից կգ 

25.73.5 Կաղապարներ. մետաղների ձուլման կաղապարարկղեր. կաղապարների 
ամրակման սալեր. կաղապարման ձևանմուշներ 

 25.73.50 Կաղապարներ. մետաղների ձուլման կաղապարարկղներ. կաղապարների 
ամրակման սալեր. կաղապարման ձևանմուշներ 

 25.73.50.100 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար   

25.73.50.130 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար, բացի փայտե կաղապարներից կգ 

25.73.50.150 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար, փայտե մվ. 
քն. 

25.73.50.200 Կաղապարներ մետաղների և մետաղների կարբիդների ձուլման համար 
փչումով կամ ճնշման տակ 

մվ. 
քն. 

25.73.50.300 Կաղապարներ ձուլման համար մետաղների և մետաղների կարբիդների 
(բացի ձուլման կաղապարներից փչումով կամ ճնշման տակ և 
մետաղակաղապարներից) 

մվ. 
քն. 

25.73.50.500 Կաղապարներ ապակու ձուլման համար  մվ. 
քն. 

25.73.50.600 Կաղապարներ հանքային նյութերի ձուլման համար  մվ. 
քն. 

25.73.50.700 Կաղապարներ ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման համար, փչումով կամ 
ճնշման տակ  

մվ. 
քն. 

25.73.50.730 Կաղապարներ ռետինի ձուլման համար, փչումով կամ ճնշման տակ  մվ. 
քն. 

25.73.50.750 Կաղապարներ պլաստմասսայի ձուլման համար, փչումով կամ ճնշման տակ  մվ. 
քն. 

25.73.50.800 Կաղապարներ ձուլման համար, ռետինի կամ պլաստմասսայի, բացի 
կաղապարներից` փչումով կամ ճնշման տակ ձուլման համար 

մվ. 
քն. 

25.73.6 Այլ գործիքներ 
 25.73.60 Այլ գործիքներ 
 25.73.60.200 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար կգ 

25.73.60.230 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար աշխատանքային 
մասով բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, ներառյալ մասերը, բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

25.73.60.240 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար այլ նյութերից 
աշխատանքային մասով, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, 
ծայրոցներից և համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի 
համահալվածքներից 

կգ 
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25.73.60.300 Ներդիրներ գործիքների համար կազմովի չամրակցված մետաղախեցեղենից 
և կերմետներից 

կգ 

25.73.60.400 Սկավառակներ, ձողեր, ծայրոցներ չամրակցված և համանման 
արտադրատեսակներ գործիքների համար, բացի այլ գործիքների համար 
կազմովի ներդիրներից 

կգ 

25.73.60.430 Սկավառակներ չամրակցված և համանման արտադրատեսակներ 
գործիքների համար 

կգ 

25.73.9 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.73.99 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.73.99.000 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ 
 25.91 Պողպատե տակառներ և համանման տարողություններ 
 25.91.1 Պողպատե տակառներ և համանման տարողություններ 
 25.91.11 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, կանիստրներ, արկղեր և 

համանման տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի 
գազերից), երկաթից, թուջից կամ պողպատից, 50 լիտր և ավել, բայց  300 
լիտրից ոչ ավել տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական կամ 
ջերմային սարքավորանքով  

 25.91.11.000 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, կանիստրներ, արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, 
թուջից կամ պողպատից, 50 լիտր և ավել, բայց 300 լիտրից ոչ ավել 
տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային 
սարքավորանքով  

 25.91.12 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ (բացի զոդվածքով կամ 
կողածռվածքով փակվող բանկաներից), արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), 
երկաթից, թուջից կամ պողպատից, 50 լիտրից պակաս տարողությամբ, 
չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով  

 25.91.12.000 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ (բացի զոդվածքով կամ 
կողածռվածքով փակվող բանկաներից), արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, 
թուջից կամ պողպատից, 50 լիտրից պակաս տարողությամբ, չհանդերձված 
մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով  

 25.91.9 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 25.91.99 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.91.99.000 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 25.92 Թեթև մետաղական տարա 
 25.92.1 Թեթև մետաղական տարա 
 25.92.11 Պահածոյի բանկաներ զոդվածքով կամ կողածռվածքով փակվող, 

երկաթից կամ պողպատից, 50 լիտրից պակաս տարողությամբ 

 25.92.11.300 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար 
օգտագործվող տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, մթերքի և խմիչքի 
համար 

մվ. 
քն. 

25.92.11.330 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար 
օգտագործվող տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, սննդամթերքի 
համար 

մվ. 
քն. 

25.92.11.350 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար 
օգտագործվող տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, խմիչքի համար 

մվ. 
քն. 

25.92.11.500 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից (բացի մթերքի և խմիչքի 
պահածոյացման համար օգտագործվողից), 50 լ-ից պակաս տարողությամբ 

մվ. 
քն. 

25.92.11.530 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, 
աերոզոլների համար 

մվ. 
քն. 

25.92.11.550 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից (բացի մթերքի և խմիչքի 
պահածոյացման համար օգտագործվողից), 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, 
այլ 

մվ. 
քն. 

25.92.12 Ալյումինե տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ, արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), 300 
լիտրից ոչ ավել տարողությամբ  

 25.92.12.100 Տարողություններ ալյումինից գլանային ծալովի, 300 լ-ից ոչ ավելի 
տարողությամբ, ցանկացած նյութի համար, բացի հեղուկացված և սեղմված 
գազից 

մվ. 
քն. 

25.92.12.300 Տարողություններ ալյումինից գլանային ոչ ծալովի, 300 լ-ից ոչ ավելի 
տարողությամբ, ցանկացած նյութի համար, բացի հեղուկացված և սեղմված 
գազից, աերոզոլից 

մվ. 
քն. 

25.92.12.500 Տարողություններ ալյումինից 50 լ-ից ոչ պակաս, բայց 300 լ-ից ոչ ավել 
տարողությամբ, այլ, բացի գլանայինից, ցանկացած նյութի համար, բացի 
հեղուկացված և սեղմված գազից 

մվ. 
քն. 

25.92.12.600 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ, աերոզոլների 
համար 

մվ. 
քն. 

25.92.12.800 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, ցանկացած 
նյութի համար, բացի հեղուկացված և սեղմված գազից 

մվ. 
քն. 

25.92.12.830 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, մթերքի 
համար 

մվ. 
քն. 

25.92.12.850 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, խմիչքների 
համար 

մվ. 
քն. 
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25.92.12.890 Տարողություններ (բեռնարկղեր) ալյումինից խողովակավոր կարծր, 50 լ-ից 
պակաս տարողությամբ, այլ 

մվ. 
քն. 

25.92.13 Խցաններ թագակերպ և խցափակիչներ, թասակներ և կափարիչներ ոչ 
թանկարժեք մետաղներից  

 25.92.13.300 Խցաններ թագակերպ ոչ թանկարժեք մետաղներից մվ. 
քն. 

25.92.13.500 Խցաններ, խիցեր, թասակներ և կափարիչներ կապարից կամ ալյումինից 
21մմ-ից ավելի տրամագծով 

կգ 

25.92.13.700 Խցաններ, խիցեր, թասակներ և կափարիչներ այլ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, բացի կապարից և ալյումինից 21մմ-ից ավելի տրամագծով 

մվ. 
քն. 

25.92.9 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.92.99 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.92.99.000 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 25.93 Մետաղալարե արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ 
 25.93.1 Մետաղալարե արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ 
 25.93.11 Մետաղալար ոլորած, մետաղաճոպաններ, հյուսած քուղեր, առասաններ և 

համանման արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից, առանց 
էլեկտրական մեկուսապատվածքի    

25.93.11.300 Մետաղալար ոլորված, ճոպաններ, ներառյալ կցամասերով միացվածները, սև 
մետաղներից, բացի էլեկտրական մեկուսացված մալուխից 

կգ 

25.93.11.310 Մետաղալար ոլորված սև մետաղներից կգ 

25.93.11.320 Մետաղակորդ սև մետաղներից կգ 

25.93.11.330 Ճոպաններ սև մետաղներից կգ 

25.93.11.500 Քուղեր հյուսված, առասաններ և արտադրատեսակներ համանման սև 
մետաղներից, բացի մեկուսացված էլեկտրական մալուխից 

կգ 

25.93.12 Փշալար երկաթից կամ պողպատից. ոլորած մետաղալար, 
մետաղաճոպաններ, հյուսած քուղեր և համանման արտադրատեսակներ 
պղնձից կամ ալյումինից, առանց էլեկտրական մեկուսապատվածքի    

25.93.12.300 Փշալար և նյութեր ցանկապատման համար, այլ, սև մետաղներից կգ 

25.93.12.500 Հաղորդալար բազմաջիղ, ճոպաններ, քուղեր հյուսած պղնձից, բացի 
փշալարից, ոչ ամուր ոլորած մետաղալարից, երկակի հյուսված 
մետաղալարից, էլեկտրական մեկուսացված մալուխից 

կգ 

25.93.12.700 Հաղորդալար բազմաջիղ, ճոպաններ ալյումինից, բացի փշալարից, ոչ ամուր 
ոլորած մետաղալարից, երկակի հյուսված մետաղալարից, էլեկտրական 
մեկուսացված մալուխից 

կգ 

25.93.13 Մետաղե գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր երկաթե, 
պողպատե կամ պղնձե լարից. սվաղի համար մետաղական ցանցեր 
երկաթից, պողպատից կամ պղնձից    

25.93.13.100 Գործվածք մետաղական հյուսած, ներառյալ մեքենաների համար 
ժապավենները չընդհատվող սև մետաղներից 

կգ 



321 
 

25.93.13.130 Ժապավեններ մեքենաների համար անընդհատ սև մետաղներից կգ 

25.93.13.150 Գործվածք մետաղական հյուսված սև մետաղներից, այլ, բացի 
ժապավեններից մեքենաների համար չընդհատվող 

կգ 

25.93.13.200 Վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր 100 սմ 2–ից ոչ պակաս անցքերի 
չափերով, եռակցված հատման տեղերում, պողպատալարից 3 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնակի հատվածքի չափով, թղթի զանգվածի հավելումով 
ցեմենտացման և սվաղման համար 

կգ 

25.93.13.300 Վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, եռակցված հատման տեղերում, 
պողպատալարից 3մմ-ից ավելի լայնակի հատվածքի չափով, թղթի 
զանգվածի հավելումով ցեմենտացման և սվաղման համար 

կգ 

25.93.13.400 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, այլ կգ 

25.93.13.430 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, 
այլ, պատվածքով, բացի պլաստմասսայից 

կգ 

25.93.13.450 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, 
պլաստմասսայի պատվածքով 

կգ 

25.93.13.500 Թերթ հատիչակորզանման սև մետաղներից կգ 

25.93.13.600 Գործվածք մետաղական, ներառյալ չընդհատվող ժապավենները պղնձից, 
վանդակներ և ցանցեր պղնձալարից, թերթ հատիչակորզանման պղնձից 

կգ 

25.93.14 Մեխեր, կոճգամներ, գծագրական կոճակներ, մետաղակապեր և 
համանման արտադրատեսակներ  

 25.93.14.100 Կոճակներ գծագրական (սևեռակներ) սև մետաղներից, առանց գլխիկի 
պղնձից և պղնձի համահալվածքներից 

կգ 

25.93.14.200 Մեխեր, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, շերտերով 
կամ գլանափաթեթներով, առանց գլխիկի պղնձից և պղնձի 
համահալվածքներից 

կգ 

25.93.14.300 Մեխեր, ստացված սառը դրոշմման եղանակով մետաղալարերից, 
պատրաստված զանգվածում 0,5%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող 
պողպատից, մխված, ոչ շերտերով և հակերով, առանց գլխիկի պղնձից և 
պղնձի համահալվածքներից 

կգ 

25.93.14.400 Մեխեր, կոճակներ, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, 
ցինկապատված 

կգ 

25.93.14.500 Մեխեր, կոճակներ, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, 
մետաղալարից, հակերով կամ գալարափաթեթներով, այլ 

կգ 

25.93.14.600 Մեխեր, կոճակներ, մեխեր և ճարմանդներ ակոսավոր, առանց գլխիկի 
պղնձից և պղնձի համահալվածքներից, բացի մետաղալարից սառը 
դրոշմման եղանակով ստացվածներից, շերտավոր ճարմանդներից 

կգ 

25.93.14.700 Մեխեր, կոճակներ (ներառյալ գծագրականը), ճարմանդներ և 
արտադրատեսակներ համանման պղնձից կամ սև մետաղներից պղնձե 
գլխիկներով, բացի շերտավոր ճարմանդներից 

կգ 

25.93.14.800 Մեխեր, կոճակներ, պտուտակներ, հեղույսներ, պնդօղակներ, կեռեր 
ներպտուտակային, գամեր, սեպիկներ, երիթակներ, տափօղակներ, 
ճարմանդներ և արտադրատեսակներ համանման ալյումինից, բացի 
շերտավոր ճարմանդներից 

կգ 
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25.93.15 Մետաղալար, հալքալցման ձողիկներ, ձողեր, թիթեղներ և էլեկտրոդներ 
պատվածքով կամ հալանյութային միջաձողով   

 25.93.15.100 Էլեկտրոդներ ոչ թանկարժեք մետաղների պատվածքով, էլեկտրաաղեղային 
եռակցման համար օգտագործվող 

կգ 

25.93.15.500 Ձողիկներ հավելանյութային պատվածքով և մետաղալար էլեկտրոդային, 
նախատեսված զոդման համար, այդ թվում պինդ զոդանյութով զոդման 
համար, կամ գազային եռակցման համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից, 
բացի զոդանյութի համար միջնաձողով մետաղալարից և ձողիկներից, 
կազմված դյուրահալ նյութից, բացի կշռում 2%-ից ավելի որևէ թանկարժեք 
մետաղ պարունակող համահալվածքից 

կգ 

25.93.15.700 Մետաղալար, ձողիկներ և արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք 
մետաղների եռակալված փոշուց, փոշիացմամբ մետաղապատման համար 
օգտագործվող 

  

25.93.16 Զսպանակներ և զսպանակների համար թիթեղներ երկաթից կամ 
պողպատից. զսպանակներ պղնձից    

25.93.16.100 Զսպաններ թերթավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից կգ 

25.93.16.130 Զսպաններ թերթավոր թիթեղավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից, 
մշակված տաք եղանակով 

կգ 

25.93.16.150 Զսպաններ թերթավոր (բացի թիթեղավորից) և թերթեր դրանց համար 
պողպատից, մշակված տաք եղանակով 

կգ 

25.93.16.170 Զսպաններ թերթավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից, մշակված սառը 
եղանակով 

կգ 

25.93.16.300 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից կգ 

25.93.16.310 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, մշակված տաք եղանակով կգ 

25.93.16.330 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, աշխատող սեղմմամբ, մշակված 
սառը եղանակով 

կգ 

25.93.16.350 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, աշխատող ձգմամբ, մշակված սառը 
եղանակով 

կգ 

25.93.16.370 Զսպանակներ պարուրաձև, պողպատից, ներառյալ ոլորման զսպանակները և 
ոլորված զսպանակները, պողպատից, մշակված սառը եղանակով, բացի 
պարուրաձև զսպանակներից, աշխատող սեղմմամբ և ձգմամբ 

կգ 

25.93.16.500 Զսպանակներ հարթ պարուրաձև, զսպանակներ սկավառակային 
պողպատից 

կգ 

25.93.16.530 Զսպանակներ հարթ պարուրաձև պողպատից կգ 

25.93.16.550 Զսպանակներ սկավառակային պողպատից կգ 

25.93.16.600 Զսպանակներ սև մետաղներից, այլ, բացի թերթավոր զսպաններից, 
պարուրաձև և սկավառակային զսպանակներից 

կգ 

25.93.16.630 Զսպանակներ կորացրած պողպատե մետաղալարից կգ 

25.93.16.690 Զսպանակներ պողպատից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.93.16.800 Զսպանակներ պղնձից, բացի ժամացույցների զսպանակներից կգ 

25.93.17 Շղթաներ, բացի հոդակապային շղթաներից, դրանց մասերը     



323 
 

25.93.17.100 Շղթաներ հարթօղակային պահանգով, սև մետաղներից, բացի կտրող 
ատամներով զինված շղթաներից, արտադրատեսակներ, այլ, որտեղ 
շղթաները խաղում են օժանդակ դեր, ցցանիշեր, դռներ զինված շղթաներով, 
շղթաներ չափի, շղթաներ արհեստական թանկարժեք իրերի բնույթ ունեցող 

կգ 

25.93.17.200 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային 
շղթաներից, սև մետաղներից 

կգ 

25.93.17.230 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային 
շղթաներից, սև մետաղներից, 16 մմ-ից ոչ ավելի լայնական հատվածքով 

կգ 

25.93.17.250 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային 
շղթաներից, սև մետաղներից, 16 մմ-ից ավելի լայնական հատվածքով 

կգ 

25.93.17.300 Շղթաներ հակասահող, սև մետաղներից, բացի կտրող ատամներով զինված 
շղթաներից, արտադրատեսակներ, այլ, որտեղ շղթաները խաղում են 
օժանդակ դեր, ցցանիշեր, դռներ զինված շղթաներով, շղթաներ չափի 

կգ 

25.93.17.500 Շղթաներ սև մետաղներից, այլ, բացի հոդակապավոր, հարթօղակային 
շղթաներից, հակասահող շղթաներից, չափի շղթաներից, շղթայավոր 
սղոցներից, այլ արտադրատեսակներից, որտեղ շղթաները խաղում են 
օժանդակ դեր 

կգ 

25.93.17.700 Շղթաներ և դրանց մասերը պղնձից   

25.93.17.800 Մասեր շղթաների սև մետաղներից   

25.93.18 Ասեղներ կարի, լիցքակարի, ասեղնագործության համար, շյուղեր և 
համանման արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից` ձեռքի 
աշխատանքի համար. անգլիական գնդասեղներ և այլ գնդասեղներ 
երկաթից կամ պողպատից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում     

25.93.18.100 Ասեղներ կարի համար ձեռքի կգ 

25.93.18.200 Գնդասեղ անգլիական կգ 

25.93.18.900 Ասեղներ, շյուղեր գործելու, բիզեր սև մետաղներից ձեռքի աշխատանքի 
համար, այլ 

կգ 

25.93.9 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

25.93.99 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.93.99.000 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 25.94 Ամրակման արտադրատեսակներ և ամրակման մանր պտուտակներ  
 25.94.1 Ամրակման արտադրատեսակներ և ամրակման մանր պտուտակներ  
 25.94.11 Պարուրակավոր ամրակման արտադրատեսակներ երկաթից կամ 

պողպատից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 25.94.11.100 Պտուտակներ, ներտաշված ձողիկներից, պտուտակի ձողիկի 6 մմ-ից ոչ 
ավելի հաստությամբ, պտուտակներ և հեղույսներ երկաթուղիների 

կգ 
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կոնստրուկցիաների ամրակցման համար, պտուտակներ և հեղույսներ առանց 
գլխիկների 

25.94.11.130 Պտուտակներ, ներտաշված ձողիկներից, պտուտակի ձողիկի 6 մմ-ից ոչ 
ավելի հաստությամբ, պտուտակներ և հեղույսներ առանց գլխիկների 

կգ 

25.94.11.150 Պտուտակներ և հեղույսներ սև մետաղներից երկաթուղիների 
կոնստրուկցիաների ամրակցման համար 

կգ 

25.94.11.151 Հեղույսներ ճանապարհային սև մետաղներից կգ 

25.94.11.152 Հեղույսներ սեղմակային պնդօղակներով սև մետաղներից կգ 

25.94.11.153 Հեղույսներ փակելու պնդօղակներով սև մետաղներից կգ 

25.94.11.154 Կեռաբևեռներ ճանապարհային սև մետաղներից կգ 

25.94.11.155 Փայտապտուտակներ ճանապարհային սև մետաղներից կգ 

25.94.11.156 Հակախաղացքներ սև մետաղներից կգ 

25.94.11.157 Կեռեր հեռագրական սև մետաղներից կգ 

25.94.11.170 Պտուտակներ և հեղույսներ պողպատից առանց գլխիկի կգ 

25.94.11.200 Պտուտակներ պողպատից գլխիկով կգ 

25.94.11.230 Պտուտակներ պողպատիցչ ժանգոտվող փորակով և խաչաձև փորակով կգ 

25.94.11.250 Պտուտակներ պողպատից գլխիկով, այլ կգ 

25.94.11.270 Պտուտակներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով կգ 

25.94.11.290 Պտուտակներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով, այլ կգ 

25.94.11.300 Հեղույսներ պողպատից վեցանիստ գլխիկով, պտուտակներ և հեղույսներ 
պողպատից գլխիկով, բացի վեցանիստից 

կգ 

25.94.11.310 Հեղույսներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով կգ 

25.94.11.330 Հեղույսներ պողպատից, բացի չժանգոտվող պողպատից, գլխիկով 800 ՄՊա 
ձգման ամրության սահմանով 

կգ 

25.94.11.350 Հեղույսներ պողպատից, բացի չժանգոտվող պողպատից, վեցանիստ 
գլխիկով 800 ՄՊա կամ ավելի ձգման ամրության սահմանով 

կգ 

25.94.11.390 Հեղույսներ և պտուտակներ պողպատից գլխիկով, այլ, բացի հեղույսներց և 
պտուտակներից վեցանիստ գլխիկով 

կգ 

25.94.11.500 Փայտապտուտակներ քառակուսի գլխիկով (միացնող պտուտակներ), 
փայտապտուտակներ փայտի համար, այլ, կեռեր և օղակներ 
ներպտուտակային, սև մետաղներից 

կգ 

25.94.11.530 Փայտապտուտակներ քառակուսի գլխիկով (միացնող պտուտակներ) սև 
մետաղներից 

կգ 

25.94.11.550 Փայտապտուտակներ փայտե մանրակների ամրակցման համար պողպատից 
(բացի չժանգոտվողից), բացի փայտապտուտակներից քառակուսի գլխիկով, 
պարուրակաձև խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, շարժման 
փոխանցման համար օգտագործվող, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս 

կգ 

25.94.11.570 Կեռիկներ ներպտուտակային և օղեր պտուտակներով սև մետաղներից կգ 

25.94.11.700 Պտուտակներ ինքնապարուրակված սև մետաղներից կգ 

25.94.11.730 Պտուտակներ ինքնապարուրակված չժանգոտվող պողպատից, բացի 
պարուրակային խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, 

կգ 
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օգտագործվող շարժման փոխանցման համար, գործելով որպես մեքենայի 
ակտիվ մաս 

25.94.11.750 Պտուտակներ ինքնապարուրված պողպատրից, բացի չժանգոտվողից, բացի 
պարուրակային խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, 
օգտագործվող շարժման փոխանցման համար, գործելով որպես մեքենայի 
ակտիվ մաս 

կգ 

25.94.11.800 Պնդօղակներ պողպատից կգ 

25.94.11.830 Պնդօղակներ պողպատից, ակոսատաշված ձողիկներից կամ մետաղալարից, 
6 մմ-ից ոչ ավելի անցքի տրամագծով 

կգ 

25.94.11.850 Պնդօղակներ պողպատից չժանգոտվող, այլ կգ 

25.94.11.870 Պնդօղակներ պողպատից, այլ կգ 

25.94.11.900 Արտադրատեսակներ պարուրակահանված սև մետաղներից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.94.12 Անպարուրակ ամրակման արտադրատեսակներ երկաթից կամ 
պողպատից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում    

25.94.12.100 Տափօղակներ զսպանակային և տափօղակներ սևեռակային, այլ, սև 
մետաղներից 

կգ 

25.94.12.300 Տափօղակներ, այլ, սև մետաղներից, բացի զսպանակային տափօղակներից և 
սևեռակային տափօղակներից, այլ 

կգ 

25.94.12.500 Գամեր սև մետաղներից, ներառյալ մասամբ սնամեջները, բացի ընդհանուր 
նշանակման խողովակաձև կամ երկտակ գամերից 

կգ 

25.94.12.700 Երիթներ և երիթակներ, արտադրատեսակներ չպարուրակված, այլ, բացի 
գամերից և տափօղակներից, սև մետաղներից 

կգ 

25.94.12.710 Երիթներ և երիթակներ սև մետաղներից կգ 

25.94.12.790 Արտադրատեսակներ չպարուրակված սև մետաղներից, այլ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.94.13 Պարուրակավոր և անպարուրակ ամրակման արտադրատեսակներ 
պղնձից    

25.94.13.100 Տափօղակներ պղնձից, ներառյալ զսպանակային տափօղակները կգ 

25.94.13.200 Արտադրատեսակներ ամրակման չպարուրակված (գամեր, երիթներ, 
երիթակներ) պղնձից, բացի տափօղակներից 

կգ 

25.94.13.400 Պտուտակներ, հեղույսներ և պնդօղակներ պղնձից (բացի սրած 
տափօղակներից, ներպտտող կեռերից, պտուտակներով օղերից, 
պտուտակային մեխանիզմներից, օգտագործվող շարժման փոխանցման 
համար, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս 

կգ 

25.94.13.700 Արտադրատեսակներ պարուրակային պղնձից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

25.94.9 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 25.94.99 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
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իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.94.99.000 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 25.99 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

 25.99.1 Մետաղաարտադրատեսակներ լոգարանի և խոհանոցի համար  
 25.99.11 Կոնքեր, լվացակոնքեր, լոգնոցներ, սանիտարատեխնիկական այլ 

արտադրատեսակներ և դրանց մասերը երկաթից, պողպատից, պղնձից 
կամ ալյումինից  

 25.99.11.100 Կոնքեր և լվացակոնքեր սև մետաղներից մվ. 
քն. 

25.99.11.110 Կոնքեր և լվացակոնքեր չժանգոտվող պողպատից մվ. 
քն. 

25.99.11.190 Կոնքեր և լվացակոնքեր սև մետաղներից, բացի չժանգոտվող պողպատից մվ. 
քն. 

25.99.11.191 Կոնքեր և լվացակոնքեր արծնապատված պողպատից մվ. 
քն. 

25.99.11.192 Կոնքեր և լվացակոնքեր արծնապատված թուջից մվ. 
քն. 

25.99.11.200 Լոգնոցներ սև մետաղներից մվ. 
քն. 

25.99.11.210 Լոգնոցներ ձուլածո թուջից մվ. 
քն. 

25.99.11.220 Լոգնոցներ պողպատից մվ. 
քն. 

25.99.12 Ճաշի, խոհանոցի կամ կենցաղային արտադրատեսակներ և դրանց 
մասերը երկաթից, պողպատից, պղնձից կամ ալյումինից   

 25.99.12.100 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման, խոհանոցի և 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից 

կգ 

25.99.12.110 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի և 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից չարծնապատված 

կգ 

25.99.12.120 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի և 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից արծնապատված 

կգ 

25.99.12.200 Արտադրատեսակներ ճաշի, խոհանոցի կամ կենցաղային չժանգոտվող 
պողպատից 

կգ 

25.99.12.230 Արտադրատեսակներ ճաշի չժանգոտվող պողպատից կգ 

25.99.12.290 Արտադրատեսակներ խոհանոցի կամ կենցաղային չժանգոտվող 
պողպատից, բացի ճաշի արտադրատեսակներից 

կգ 

25.99.12.300 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, սպասք տնտեսական 
սև մետաղներից, բացի ձուլածո թուջից, արծնապատված 

կգ 

25.99.12.310 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար սև մետաղներից, 
բացի ձուլածո թուջից, արծնապատված 

կգ 
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25.99.12.320 Սպասք տնտեսական պողպատյա սև մետաղներից, բացի թուջի ձուլվածքից, 
արծնապատված 

մվ. 
քն. 

25.99.12.400 Արտադրատեսակներ ճաշի, խոհանոցի և կենցաղային, այլ կգ 

25.99.12.430 Արտադրատեսակներ ճաշի, այլ, թուջից կամ պողպատից կգ 

25.99.12.490 Արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, բացի ճաշինից, լաքապատվածից 
կամ ներկածից 

կգ 

25.99.12.500 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը ձուլած ալյումինից 

կգ 

25.99.12.530 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, պղնձից և արույրից 

կգ 

25.99.12.550 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, ալյումինից ձուլված 

կգ 

25.99.12.570 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, ալյումինից, այլ 

մվ. 
քն. 

25.99.12.700 Սարքեր ձեռքի մեխանիկական 10 կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով, սննդի և 
խմիչքների պատրաստման համար 

կգ 

25.99.12.800 «Բուրդ» մետաղական, ճիլոպներ խոհանոցային սպասքի մաքրման համար, 
բարձիկներ մաքրման կամ ողորկման համար, ձեռնոցներ և 
արտադրատեսակներ համանման սև մետաղներից 

կգ 

25.99.2 Այլ արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
 25.99.21 Զրահապատ կամ ամրանավորված անկիզելի պահարաններ, դռներ, 

փակվող հատուկ արկղեր և համանման արտադրատեսակներ ոչ 
թանկարժեք մետաղներից` թանկարժեք իրերի, դրամի, փաստաթղթերի 
պահման համար  

 25.99.21.300 Պահարաններ անկիզելի և արկղեր, հատուկ նախատեսված դրամների և 
փաստաթղթերի պահման համար, զրահապատված կամ ամրանավորված, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

մվ. 
քն. 

25.99.21.500 Դռներ և արկղեր փակվող բանկային պահեստանոցներում ավանդների 
անվտանգ պահման համար, զրահապատված կամ ամրանավորված, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.99.21.700 Արկղեր, հատուկ նախատեսված դրամների և փաստաթղթերի պահման 
համար, և արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից 

 

25.99.22 Արկղեր, հենակալներ թղթերի համար, արկղեր գրիչների համար, 
տակդիրներ կնիքների համար և համանման գրասենյակային 
սարքավորանք ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի գրասենյակային 
կահույքից    

25.99.22.000 Արկղեր, հենակալներ թղթերի համար, արկղեր գրիչների համար, 
տակդիրներ կնիքների համար և համանման գրասենյակային սարքավորանք 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի գրասենյակային կահույքից  

 25.99.23 Ամրաններ արագակարերի կամ թղթապանակների համար, 
գրասենյակային սեղմակներ և համանման արտադրատեսակներ ու 
երկաթակապեր շերտաձև, ոչ թանկարժեք մետաղներից  
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25.99.23.300 Մանրակներ արագակարիչ թղթապանակների կամ թղթապանակների ոչ 
թանկարժեք մետաղներից   

25.99.23.500 Երկաթակապեր մետաղալարի գրասենյակային նպատակների, կահույքի 
փաթեթավորման և պաստառապատման համար ոչ թանկարժեք 
մետաղներից   

25.99.24 Արձանիկներ, այլ զարդարանքներ, շրջանակներ լուսանկարների, 
նկարների և համանման արտադրատեսակներ համար, հայելիներ ոչ 
թանկարժեք մետաղներից    

25.99.24.000 Արձանիկներ, այլ զարդարանքներ, շրջանակներ լուսանկարների, նկարների 
և համանման արտադրատեսակներ համար, հայելիներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից  

 25.99.25 Կեռիկներ, օղլակներ, հանգույցներ, օղիկներ, ճարմանդներ և համանման 
արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից` հագուստի, կոշիկի, 
վրանածածկերի, պայուսակների, ճանապարհային պարագաների և 
պատրաստի այլ արտադրատեսակների համար. խողովակաձև կամ 
երկտակած գամեր ոչ թանկարժեք մետաղներից. ուլունքներ և 
փայլազարդեր ոչ թանկարժեք մետաղներից    

25.99.25.300 Կեռիկներ, հանգույցներ փոքրիկ, օղիկներ և արտադրատեսակներ 
համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից, օգտագործվող հագուստի, կոշիկի, 
վրանածածկերի, պայուսակների, ճանապարհային պարագաների և 
պատրաստի այլ արտադրատեսակների համար, բացի մղլակներով 
կեռիկներից, գամերից, կոճակներից   

25.99.25.500 Գամեր խողովակաձև կամ երկտակված ոչ թանկարժեք մետաղներից   
25.99.25.700 Օղլակներ, շրջանակներ օղլակներով և արտադրատեսակներ համանման, 

դրանց մասերը ոչ թանկարժեք մետաղներից   
25.99.25.710 Օղլակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի պայուսակների օղլակներից 

 25.99.25.720 Օղլակներ կանաց պայուսակների, ուղեպայուսակների և այլ ճանապարհային 
պարագաների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից   

25.99.25.790 Օղլակներ, դրանց մասերը, ճարմանդներ, այլ, ոչ թանկարժեք մետաղներից 
 25.99.26 Նավի թիապտուտակներ և թիավար անիվներ 
 25.99.26.000 Նավի թիապտուտակներ և թիավար անիվներ  
 25.99.29 Այլ արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում   

25.99.29.100 Խարիսխներ, խարիսխներ ոչ մեծ (ճանկիչներ) և դրանց մասերը սև 
մետաղներից, արտադրատեսակներ ոչ կռելի թուջից, հոսակներ, 
վանդակներ, մտոցներ և արտադրատեսակներ ձուլած համանման կոյուղու, 
ջրմուղի համակարգերի համար, արտադրատեսակներ սև մետաղներից 
ձուլած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.110 Խարիսխներ, խարիսխներ ոչ մեծ (ճանկիչներ) և դրանց մասերը սև 
մետաղներից, բացի անկերներից 

կգ 

25.99.29.130 Արտադրատեսակներ ոչ կռելի թուջից, հոսակներ, վանդակներ, մտոցներ և 
արտադրատեսակներ ձուլած համանման կոյուղու, ջրմուղի և համանման 
համակարգերի համար 

կգ 
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25.99.29.190 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, ձուլած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.200 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից կռած կամ դրոշմած, առանց հետագա 
մշակման, արտադրատեսակներ պողպատալարերից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, ծխախոտատուփեր, գլանատուփեր, դիմափոշամաններ 
և արտադրատեսակներ գրպանի համանման 

 

25.99.29.230 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից կռած կամ դրոշմած, առանց հետագա 
մշակման, այլ 

կգ 

25.99.29.250 Արտադրատեսակներ պողպատե մետաղալարերից, ներառյալ թակարդները, 
ծուղակները և այլն, մետաղալարային փաթաթաններ կերի համար, քթի 
օղակներ շների համար, կեռիկներ ներքնակի, կեռեր մսագործական, ջրհոս 
ակոսների կախոցներ, զամբյուղներ թղթերի համար, բացի լուսամփոփերի 
համար մետաղալարային հիմնակմախքներից 

կգ 

25.99.29.270 Ծխախոտատուփեր, գլանատուփեր, դիմափոշամաններ և 
արտադրատեսակներ գրպանի համանման սև մետաղներից 

 

25.99.29.300 Սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, պատվանդաններ և հարթակներ 
համանման ապրանքների բեռնման և բեռնաթափման համար, թմբուկներ 
ճոպանների, խողովակների համակարգերի և արտադրատեսակներ 
համանման, օդափոխիչներ ոչ մեխանիկական, ակոսներ ջրհոս, կեռեր և 
արտադրատեսակներ համանման, օգտագործվող շինարարության մեջ 

  

25.99.29.310 Սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ սև մետաղներից, բացի կռված և 
դրոշմված արտադրատեսակներից 

մվ. 
քն. 

25.99.29.330 Պատվանդաններ և հարթակներ համանման ապրանքների բեռնման և 
բեռնաթափման համար սև մետաղներից 

կգ 

25.99.29.350 Թմբուկներ ճոպանների, խողովակների համակարգերի և համանման 
արտադրատեսակների համար սև մետաղներից 

կգ 

25.99.29.370 Օդափոխիչներ ոչ մեխանիկական, ակոսներ ջրհոս, կեռեր և 
արտադրատեսակներ համանման, օգտագործվող շինարարության մեջ սև 
մետաղներից, բացի կռած և դրոշմված արտադրատեսակներից 

կգ 

25.99.29.400 Սահափականներ ծակոտած և արտադրատեսակներ համանման 
բարակաթերթ մետաղից, օգտագործվող ջրամաքրման և կոյուղու 
համակարգերի մուտքում ջրի մաքրման համար, արտադրատեսակներ սև 
մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.410 Սահափականներ ծակոտած և արտադրատեսակներ համանման 
բարակաթերթ մետաղից, օգտագործվող ջրամաքրման և կոյուղու 
համակարգերի մուտքում ջրի զտման համար, սև մետաղներից, բացի կռված 
և դրոշմված արտադրատեսակներից 

կգ 

25.99.29.430 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, կռված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.450 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, դրոշմված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.490 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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25.99.29.500 Գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր ալյումինե մետաղալարից, 
արտադրատեսակներ ալյումինից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
արտադրատեսակներ պղնձից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.520 Գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր ալյումինից կգ 

25.99.29.530 Արտադրատեսակներ ձուլված ալյումինից, այլ, ներառյալ դիտահոսակներ, 
խողովակներ և ակոսներ ջրհոս, սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, 
կցորդիչներ, վարագույրներ վենետիկյան, գլանատուփեր և 
ծխախոտատուփեր, կոսմետիկայի տուփեր, դիմափոշամաններ և 
արտադրատեսակներ համանման 

կգ 

25.99.29.550 Արտադրատեսակներ ալյումինից, այլ, բացի ձուլածոից կգ 

25.99.29.580 Արտադրատեսակներ պղնձից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.99.29.600 Արտադրատեսակներ նիկելից, կապարից և անագից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

25.99.29.630 Արտադրատեսակներ կապարից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.99.29.650 Արտադրատեսակներ ցինկից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.99.29.660 Արտադրատեսակներ անագից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.99.29.690 Արտադրատեսակներ նիկելից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

25.99.29.800 Կախիչներ գլխարկների համար, կեռիկներ գլխարկների համար, բարձակներ 
և արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից, զանգեր, 
կոչնակներ և արտադրատեսակներ համանման, խողովակներ ճկուն ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, աղյուսակներ ցուցանակներով, անվանումներով, 
հասցեներով և աղյուսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.99.29.810 Կախիչներ գլխարկների, վերարկուների, սրբիչների, խոհանոցի լաթերի, 
խոզանակների, բանալիների համար, կեռիկներ գլխարկների համար, 
բարձակներ,ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի կահույքի առարկաների 
բնութագիր ունեցող վերարկուների կախիչներից 

կգ 

25.99.29.820 Զանգեր, կոչնակներ, արտադրատեսակներ համանման, ոչ էլեկտրական, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

կգ 

25.99.29.830 Խողովակներ ճկուն սև մետաղներից, բացի արտաքին մետաղական 
պատվածքով ռետինե ճկափողերից, ճկուն խողովակներից, պատրաստված 
որպես մեխանիզմների կամ տրանսպորտային միջոցների մանրակներ 

կգ 

25.99.29.850 Խողովակներ ճկուն ոչ թանկարժեք մետաղներից, այլ (բացի սև 
մետաղներից), բացի արտաքին մետաղական պատվածքով ռետինե 
ճկափողերից, ճկուն խողովակներից, պատրաստված որպես մեխանիզմների 
կամ տրանսպորտային միջոցների մանրակներ 

կգ 

25.99.29.870 Աղյուսակներ ցուցանակներով, անվանումներով, հասցեներով և աղյուսակներ 
համանման, ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի լուսավորված 
արտադրատեսակներից 

կգ 

25.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

25.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26 Համակարգիրներ, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանք 
 

26.1 Էլեկտրոնային բաղադրամասեր և մեկուսատախտակներ   
26.11 Էլեկտրոնային բաղադրամասեր   

26.11.1 Լամպեր և խողովակներ էլեկտրոնային վակուումային կամ գազալեցուն` 
ջերմակաթոդով, սառը կաթոդով կամ լուսակաթոդով, այդ թվում՝ 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակները    

26.11.11 Էլեկտրոնաճառագայթային հեռուստատեսային ընդունիչ խողովակներ. 
հաղորդիչ հեռուստատեսային խողովակներ. այլ 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակներ  

 26.11.11.300 Պատկերացույցներ գունավոր (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների 
համար), կինեսկոպներ սև-սպիտակ պատկերման, խողովակներ 
էլեկտրոնաճառագայթային, այլ  

մվ. 
քն. 

26.11.11.350 Պատկերացույցներ գունավոր (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների 
համար) 

մվ. 
քն. 

26.11.11.370 Պատկերացույցներ սև-սպիտակ (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների 
համար) 

մվ. 
քն. 

26.11.11.390 Խողովակներ էլեկտրոնաճառագայթային, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.11.11.500 Խողովակներ հեռուստատեսային հաղորդիչ, խողովակներ-
կերպափոխիչներ/ուժեղարարներ պատկերի, լուսակաթոդներ 

մվ. 
քն. 

26.11.12 Մագնետրոններ, կլիստրոններ, գերբարձրահաճախային սարքեր և այլ 
էլեկտրոնային վակուումային կամ գազալեցուն խողովակներ    

26.11.12.000 Մագնետրոններ, կլիստրոններ, գերբարձրահաճախային սարքեր և այլ 
էլեկտրոնային վակուումային կամ գազալեցուն խողովակներ  

մվ. 
քն. 

26.11.2 Դիոդներ և տրանզիստորներ    
26.11.21 Դիոդներ. տրանզիստորներ. թիրիստորներ, դիոդային թիրիստորներ և 

տրիոդային թիրիստորներ  

26.11.21.200 Դիոդներ (բացի լուսադիոդներից և լուսաճառագայթող դիոդներից) մվ. 
քն. 

26.11.21.500 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից) մվ. 
քն. 

26.11.21.550 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից), ցրման 1 Վտ-ից ոչ ավելի 
հզորության 

մվ. 
քն. 

26.11.21.570 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից) ցրման 1 Վտ-ից ավելի 
հզորության 

մվ. 
քն. 

26.11.21.700 Թիրիստորներ, դիոդային թիրիստորներ (դինիստորներ) և տրիոդային 
թիրիստորներ (սիմիստորներ), բացի լուսազգայուն սարքերից 

մվ. 
քն. 
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26.11.22 Կիսահաղորդչային սարքեր, լուսարձակող դիոդներ, պիեզոէլեկտրական 
բյուրեղներ հավաքված. դրանց մասերը  

 

26.11.22.300 Սարքեր լուսազգայուն կիսահաղորդչային, դիոդներ լուսարձակող, տարրեր 
արեգակնային, լուսադիոդներ, լուսատրանզիստորներ 

մվ. 
քն. 

26.11.22.350 Սարքեր լուսազգայուն կիսահաղորդչային, դիոդներ լուսարձակող մվ. 
քն. 

26.11.22.370 Սարքավորումներ լուսազգայուն կիսահաղորդչային, տարրեր արեգակնային, 
լուսադիոդներ, լուսատրանզիստորներ և համանման արտադրատեսակներ 

մվ. 
քն. 

26.11.22.500 Սարքեր կիսահաղորդչային, այլ (բացի լուսազգայուններից)  մվ. 
քն. 

26.11.22.700 Բյուրեղներ պիեզոէլեկտրական, հավաքված մվ. 
քն. 

26.11.3 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ    
26.11.30 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ  

26.11.30.100 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ -կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքի վրա, թիթեղներ դեռևս բյուրեղների չկտրատված, բյուրեղներ 

մվ. 
քն. 

26.11.30.150 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ -կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքի վրա, թիթեղներ դեռևս բյուրեղների չկտրատված 

մվ. 
քն. 

26.11.30.170 Մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքի թվային միաձույլ 
ինտեգրալային սխեմաներ, բյուրեղներ 

մվ. 
քն. 

26.11.30.200 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական 
ընտրության, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա 

մվ. 
քն. 

26.11.30.250 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական 
ընտրության, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, 4 Մբիթ-
ից ոչ ավելի հիշողության ծավալով 

մվ. 
քն. 

26.11.30.270 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական 
ընտրության, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, 4 Մբիթ-
ից ավելի հիշողության ծավալով 

մվ. 
քն. 

26.11.30.300 Սարքավորումներ ստատիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական 
ընտրության, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա 

մվ. 
քն. 

26.11.30.500 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-
օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության` 
անդրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջնջմամբ, 256 կբիթ-ից ոչ ավելի 
հիշողության ծավալով 

մվ. 
քն. 

26.11.30.600 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-
օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության` 
էլեկտրական ջնջմամբ, սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող 
հիշողության, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ այլ կառուցվածքների վրա  

մվ. 
քն. 

26.11.30.650 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-
օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության 
էլեկտրական ջնջմամբ 

մվ. 
քն. 

26.11.30.690 Սարքավորումներ հիշողության այլ, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա  

մվ. 
քն. 
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26.11.30.700 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա, միկրոպրոցեսորներ 

մվ. 
քն. 

26.11.30.900 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա, այլ սխեմաներ ինտեգրալային հիբրիդային, 
միկրոմոդուլներ և սխեմաներ ինտեգրալային այլ  

մվ. 
քն. 

26.11.30.930 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
այլ կառուցվածքների վրա  

մվ. 
քն. 

26.11.30.950 Սխեմաներ ինտեգրալային, միաձույլ, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա (բացի թվայիններից), անալոգային և անալոգաթվային 

մվ. 
քն. 

26.11.30.970 Սխեմաներ ինտեգրալային, հիբրիդային մվ. 
քն. 

26.11.30.990 Միկրոմոդուլներ և սխեմաներ ինտեգրալային, այլ մվ. 
քն. 

26.11.4 Էլեկտրոնային լամպերի և խողովակների մասեր և այլ էլեկտրոնային 
բաղադրիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 26.11.40 Էլեկտրոնային լամպերի և խողովակների մասեր և այլ էլեկտրոնային 
բաղադրիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

26.11.40.200 Մասեր էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների  մվ. 
քն. 

26.11.40.300 Մասեր էլեկտրավակուումային սարքերի, 26.11 կարգին դասվող  (բացի 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների մասերից) 

մվ. 
քն. 

26.11.40.500 Մասեր ինտեգրալային սխեմաների և միկրոմոդուլների    
26.11.9 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 

ծառայություններ. էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

26.11.91 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 
ծառայություններ  

26.11.91.000 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 
ծառայություններ  

 26.11.99 Էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

 26.11.99.000 Էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.12 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակներ 
 26.12.1 Հավաքած տպատախտակներ 
 26.12.10 Հավաքած տպատախտակներ  

26.12.10.500 Տպասխեմաներ կոշտ, բազմաշերտ  մվ. 
քն. 

26.12.10.700 Տպասխեմաներ այլ, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և 
հպակային հարթակից 

մվ. 
քն. 

26.12.10.750 Տպասխեմաներ կոշտ, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և 
հպակային հարթակից 

մվ. 
քն. 
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26.12.10.770 Տպասխեմաներ ճկուն, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և 
հպակային հարթակից 

մվ. 
քն. 

26.12.10.900 Տպասխեմաներ այլ, կազմված միայն պասիվ տարրերից  մվ. 
քն. 

26.12.2 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների 
համար` ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման 
մեկուսատախտակներ  

 26.12.20 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման 
մեքենաների համար` ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման 
մեկուսատախտակներ 

 26.12.20.000 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների 
համար` ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման 
մեկուսատախտակներ 

 26.12.3 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 
 26.12.30 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 

 26.12.30.000 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 
 26.12.9 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ. 

հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 26.12.91 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ   

26.12.91.000 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ   

26.12.99 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

26.12.99.000 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 26.2 Համակարգիչներ և ծայրամասային սարքվածքներ 
 26.20 Համակարգիչներ և ծայրամասային սարքվածքներ 
 26.20.1 Հաշվողական մեքենաներ, դրանց մասերը և պարագաները 
 26.20.11 Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել 

քաշով  (լափթոփներ, նոութբուքեր). գրպանի ՊԴԱ (PDA) 
համակարգիչներ և համանման համակարգիչներ   

 26.20.11.100 Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել 
քաշով  (լափթոփներ, նոութբուքեր). գրպանի ՊԴԱ (PDA) համակարգիչներ և 
համանման համակարգիչներ                 

մվ. 
քն. 

26.20.11.110 Նոթբուք մվ. 
քն. 

26.20.11.120 Նեթբուք մվ. 
քն. 
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26.20.11.130 Մոնոբլոկ համակարգ մվ. 
քն. 

26.20.11.140 Պլանշետ մվ. 
քն. 

26.20.11.190 Այլ անհատական համակարգիչներ մվ. 
քն. 

26.20.12 Դրամարկղային տերմինալներ (տվյալների ներածման և արտածման 
սարք), բանկային ավտոմատներ և համանման սարքեր, միացվող 
տվյալների մշակման մեքենաներին կամ ցանցերին 

 26.20.12.100 Տերմինալներ առևտրային, հաճախորդների ինքնասպասարկման, այլ մվ. 
քն. 

26.20.12.200 Մեքենաներ թվային, ինքնասպասարկման, կանխիկ դրամով 
գործառնությունների համար, դրամի փոխանակման համար 

մվ. 
քն. 

26.20.13 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, 
պարունակող մեկ մարմնում առնվազն կենտրոնական մշակիչ (պրոցեսոր) 
և ներածման ու արտածման սարք, համատեղված կամ առանձին 
բլոկներով  

 26.20.13.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, 
պարունակող մեկ մարմնում առնվազն կենտրոնական մշակիչ (պրոցեսոր) և 
ներածման ու արտածման սարք, համատեղված կամ առանձին բլոկներով  

 26.20.14 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, 
մատակարարվող համակարգերի տեսքով 

 26.20.14.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, 
մատակարարվող համակարգերի տեսքով 

մվ. 
քն. 

26.20.15 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար այլ թվանշանային մեքենաներ, 
պարունակող կամ չպարունակող մեկ մարմնում մեկ կամ երկու հետևյալ 
սարքվածքներ` հիշողություն, ներածման սարքվածք, արտածման 
սարքվածք  

 26.20.15.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար այլ թվանշանային մեքենաներ, 
պարունակող կամ չպարունակող մեկ մարմնում մեկ կամ երկու հետևյալ 
սարքվածքներ` հիշողություն, ներածման սարքվածք, արտածման սարքվածք  

մվ. 
քն. 

26.20.16 Ներածման կամ արտածման սարքվածքներ համատեղված կամ 
չհամատեղված հիշող սարքի հետ մեկ մարմնում  

 

26.20.16.300 Տպիչներ մվ. 
քն. 

26.20.16.500 Ստեղնաշարեր մվ. 
քն. 

26.20.16.700 Սարքվածքներ մուտքի-ելքի, այլ  մվ. 
քն. 

26.20.16.790 Սարքվածքներ մուտքի-ելքի այլ, չներառված այլ խմբավորումնեում  մվ. 
քն. 
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26.20.16.791 Պլոթերներ, կորակառուցիչներ, գծագրատախտակներ գրաֆիկական  մվ. 
քն. 

26.20.16.792 Մկնիկներ, ջոյսթիքներ, մանիպուլյատորներ մվ. 
քն. 

26.20.16.793 Պատկերամուտներ  մվ. 
քն. 

26.20.16.794 Համակարգեր ձայնային, խոսափողներ, ականջակալներ  մվ. 
քն. 

26.20.16.795 Աուդիո-տյուներներ, TV-տյուներներ  մվ. 
քն. 

26.20.16.796 Սարքվածքներ մուտքի - ելքի մասնագիտացված. հաղորդիչներ 
մասնագիտացված, մալուխներ ինտերֆեյսային, բլոկներ և մոդուլներ կապի 
ներմեքենային (մուլտիպլեքսորներ, սելեկտորներ) 

մվ. 
քն. 

26.20.17 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ, օգտագործվող 
բացառապես տվյալների ավտոմատ մշակման համակարգերում  

 

26.20.17.000 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ, օգտագործվող բացառապես 
տվյալների ավտոմատ մշակման համակարգերում    

26.20.18 Սարքվածքներ, իրականացնող երկու և ավելի գործառույթներ` տպում, 
ծրում (սկանավորում), պատճենում, փոխանցում ֆաքսով   

26.20.18.000 Սարքվածքներ, իրականացնող երկու և ավելի գործառույթներ` տպում, ծրում 
(սկանավորում), պատճենում, փոխանցում ֆաքսով 

մվ. 
քն. 

26.20.2 Հիշող սարքեր և տվյալների պահման այլ սարքվածքներ 
 26.20.21 Հիշող սարքեր   

26.20.21.500 Սկավառակակիրներ CD-ROM- ների, կոշտ սկավառակների, ճկուն 
սկավառակների համար  

մվ. 
քն. 

26.20.21.550 Սկավառակակիրներ CD-ROM- ների համար մվ. 
քն. 

26.20.21.570 Սկավառակակիրներ կոշտ սկավառակների, ճկուն սկավառակների համար  մվ. 
քն. 

26.20.21.700 Սարքվածքներ հիշող, մագնիսական ժապավենների վրա  մվ. 
քն. 

26.20.21.900 Սարքվածքներ հիշող այլ, բացի կենտրոնական հիշող սարքվածքից, ճկուն 
սկավառակներից, սարքվածքներից հիշող մագնիսական ժապավենների վրա 

մվ. 
քն. 

26.20.22 Կիսահաղորդչային հիշող սարքեր, ապահովող տեղեկատվության 
պահպանումը հոսանքի անջատման դեպքում  

 26.20.22.000 Կիսահաղորդչային հիշող սարքեր, ապահովող տեղեկատվության 
պահպանումը հոսանքի անջատման դեպքում  

մվ. 
քն. 

26.20.3 Այլ մեքենաներ տվյալների ավտոմատ մշակման համար 
 26.20.30 Այլ մեքենաներ տվյալների ավտոմատ մշակման համար  

26.20.30.100 Սարքվածքներ ընթերցող, մագնիսական կամ օպտիկական, մեքենաներ 
տվյալների տեղեկատվության կրիչներին ծածկագրված տեսքով փոխանցման 
համար  

մվ. 
քն. 

26.20.30.200 Մեքենաներ տվյալների տեղեկատվության կրիչներին ծածկագրված տեսքով 
տառադարձման համար  

մվ. 
քն. 
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26.20.30.300 Մեքենաներ տեղեկատվության մշակման, ապածածկագրման և ստացված 
արդյունքների բաց տեքստով ներկայացման համար  

մվ. 
քն. 

26.20.4 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ 
 26.20.40 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ  

26.20.40.000 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ 
 26.20.9 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 

ծառայություններ. համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

26.20.91 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
ծառայություններ     

26.20.91.000 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
ծառայություններ  

 26.20.99 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

26.20.99.000 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

26.3 Հաղորդակցական սարքավորանք 
 26.30 Հաղորդակցական սարքավորանք 
 26.30.1 Ռադիոհաղորդիչ, հեռուստահաղորդիչ սարքեր. հեռուստախցիկներ  
 26.30.11 Հաղորդիչ սարքեր, ընդունիչ սարքվածքով   

26.30.11.000 Հաղորդիչ սարքեր, ընդունիչ սարքվածքով  մվ. 
քն. 

26.30.12 Հաղորդիչ սարքեր, առանց ընդունիչ սարքվածքի  
 26.30.12.000 Հաղորդիչ սարքեր, առանց ընդունիչ սարքվածքի  մվ. 
քն. 

26.30.13 Հեռուստախցիկներ  
 26.30.13.000 Հեռուստախցիկներ  մվ. 
քն. 

26.30.2 Էլեկտրական ապարատներ լարային հեռախոսակապի կամ հեռագրակապի 
համար. տեսահեռախոսներ    

26.30.21 Հեռախոսային լարային ապարատներ, անլար հեռախոսափողով  
 

26.30.21.000 Հեռախոսային լարային ապարատներ, անլար հեռախոսափողով  մվ. 
քն. 

26.30.22 Հեռախոսային ապարատներ բջջային կապի ցանցերի կամ այլ անլար 
ցանցերի համար    

26.30.22.000 Հեռախոսային ապարատներ բջջային կապի ցանցերի կամ այլ անլար 
ցանցերի համար  

մվ. 
քն. 
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26.30.23 Այլ հեռախոսային ապարատներ և ձայնի, պատկերների կամ այլ 
տվյալների փոխանցման կամ ընդունման սարքեր, ներառյալ 
հաղորդակցման համար ապարատները լարային կամ անլար կապի 
ցանցում (տեղային կամ գլոբալ կապի ցանց)  

 26.30.23.100 Սարքեր հեռախոսային, տեսախոսներ,բացի 26.30.22.000 ենթակարգի 
հեռախոսներից 

մվ. 
քն. 

26.30.23.200 Հեռատպիչներ մվ. 
քն. 

26.30.23.300 Սարքավորումներ հեռախոսային կամ հեռագրային, լարային կապի 
համակարգերի համար, կրող հաճախության վրա 

մվ. 
քն. 

26.30.23.400 Սարքավորումներ էլեկտրական, հեռախոսային կամ հեռագրային, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.30.23.500 Սարքեր ֆաքսիմիլային  մվ. 
քն. 

26.30.23.600 Ընդունիչներ շարժական, կանչի ազդանշանի ընդունման և որոնողական 
անհատական կանչի (փեյջինգային կապի) համար 

մվ. 
քն. 

26.30.23.900 Սարքավորումներ ռադիոընդունման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

26.30.3 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր  
 26.30.30 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր 
 26.30.30.100 Մասեր էլեկտրասարքավորումների, հեռախոսային և հեռագրային կապի մվ. 
քն. 

26.30.30.200 Էլեկտրական, հեռախոսային կամ հեռագրային սարքավորումների մասեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.30.30.900 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր, այլ մվ. 
քն. 

26.30.4 Ալեհավաքներ և անդրադարձիչներ բոլոր տեսակների. դրանց մասերը. 
ռադիոհաղորդիչ և հեռուստահաղորդիչ սարքերի և տեսախցիկների մասեր 

 26.30.40 Ալեհավաքներ և անդրադարձիչներ բոլոր տեսակների. դրանց մասերը. 
ռադիոհաղորդիչ և հեռուստահաղորդիչ սարքերի և տեսախցիկների 
մասեր  

26.30.40.200 Ալեհավաքներ շարժական, ճկուն, ցցաձողային, շարժական 
սարքավորումների և ավտոտրանսպորտային միջոցներին տեղադրման 
համար  

մվ. 
քն. 

26.30.40.300 Ալեհավաքներ արտաքին մվ. 
քն. 

26.30.40.350 Ալեհավաքներ արտաքին, արբանյակային կապի միջոցով ընդունման համար մվ. 
քն. 

26.30.40.390 Ալեհավաքներ արտաքին, այլ (ռադիո կամ հեռուստատեսային հաղորդման 
համար) 

մվ. 
քն. 

26.30.40.500 Ալեհավաքներ ներքին (այդ թվում՝ ներկառուցված), ռադիո և 
հեռուստատեսային ընդունիչների համար  

մվ. 
քն. 

26.30.40.700 Ալեհավաքներ այլ և դրանց մասեր մվ. 
քն. 
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26.30.40.800 Մասեր սարքավորումների,  ռադիոհաղորդիչ, հեռուստահաղորդիչ, խցիկներ 
հեռուստատեսային, ռադիոընդունիչներ, ընդունիչներ հեռուստատեսային և 
սարքավորումներ ընդունման, ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրային 
կապի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  խմբավորումների  

մվ. 
քն. 

26.30.5 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքեր և համանման սարքեր  
 26.30.50 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքեր և համանման սարքեր  

26.30.50.500 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման  մվ. 
քն. 

26.30.50.530 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, 
տրանսպորտային միջոցների համար, բացի ավտոմեքենաներից  

մվ. 
քն. 

26.30.50.550 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, 
ավտոմեքենաների համար 

մվ. 
քն. 

26.30.50.570 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.30.50.900 Սարքեր էլեկտրական ձայնային կամ տեսողական ազդանշանման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

կգ 

26.30.6 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքերի և համանման սարքերի մասեր 
  

26.30.60 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքերի և համանման սարքերի 
մասեր   

26.30.60.300 Մասեր սարքավորանքի,  էլեկտրաազդանշանման, երկաթուղային 
ճանապարհների և տրամվայի գծերի և սարքավորանք 
էլեկտրաազդանշանման, ավտոմոբիլային ճանապարհների, ջրային 
ուղիների, կայանատեղերի, նավակայանային կառույցների կամ 
օդակայանների համար դիրքերում 

կգ 

26.30.60.500 Մասեր սարքավորումների,  էլեկտրական պահակային և հրդեհային 
ազդանշանման, սարքեր էլեկտրական ձայնային կամ տեսողական 
ազդանշանման 

մվ. 
քն. 

26.30.60.700 Մասեր մեքենաների և սարքավորումների, էլեկտրական, հատուկ 
նշանակության  

մվ. 
քն. 

26.30.60.900 Մասեր սարքավորանքի կամ սարքավորումների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.30.9 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.30.99 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.30.99.000 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.4 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանք 
 26.40 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանք 
 26.40.1 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ 
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26.40.11 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների 
ռադիոընդունիչներից), որոնք գործում են առանց արտաքին սնուցման 
աղբյուրի    

26.40.11.500 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրով, 
ներառյալ՝ գրպանի, կասետային փլեյերներ ռադիոընդունիչով 

մվ. 
քն. 

26.40.11.550 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրով, 
համակցված ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման սարքավորման հետ, 
ներառյալ՝ գրպանի, կասետային փլեյերներ ռադիոընդունիչով 

մվ. 
քն. 

26.40.11.590 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրից, 
այլ 

մվ. 
քն. 

26.40.11.700 Ռադիոընդունիչներ շարժական մվ. 
քն. 

26.40.11.750 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական և 
արտաքին աղբյուրից, համակցված ձայնագրման սարքավորման հետ 

մվ. 
քն. 

26.40.11.770 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական և 
արտաքին աղբյուրից ժամացույցի մեխանիզմով (ռադիոընդունիչներ-
զարթուցիչներ) 

մվ. 
քն. 

26.40.12 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների 
ռադիոընդունիչներից), որոնք չեն գործում առանց արտաքին սնուցման 
աղբյուրի  

 26.40.12.000 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների 
ռադիոընդունիչներից), որոնք չեն գործում առանց արտաքին սնուցման 
աղբյուրի  

մվ. 
քն. 

26.40.2 Հեռուստաընդունիչներ համատեղված կամ չհամատեղված լայնահաղորդիչ 
ռադիոընդունիչների կամ ձայնի, պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման 
սարքի հետ 

 26.40.20 Հեռուստաընդունիչներ համատեղված կամ չհամատեղված 
լայնահաղորդիչ ռադիոընդունիչների կամ ձայնի, պատկերի գրանցման 
կամ վերարտադրման սարքի հետ  

26.40.20.300 Ընդունիչներ հեռուստատեսային գունավոր պատկերի, համակցված ձայնի 
կամ պատկերի գրման կամ վերարտադրման սարքավորման հետ 

մվ. 
քն. 

26.40.20.500 Ընդունիչներ հեռուստատեսային գունավոր պատկերի, ինտեգրալային 
խողովակով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

26.40.20.600 Ընդունիչներ հեռուստատեսային, գունավոր պատկերի, ուրիշ էկրաններով մվ. 
քն. 

26.40.3 Ձայնի և պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման սարքեր 
 26.40.31 Էլեկտրանվագարկիչներ, ձայնապնակների նվագարկիչներ, կասետային 

նվագարկիչներ և ձայնի վերարտադրման համար այլ սարքեր  

26.40.31.300 Ավտոմատներ երաժշտական, գործարկվող մետաղադրամով կամ 
մետաղանիշով, էլեկտրանվագարկիչներ և սարքավորումներ 
էլեկտրանվագարկող 

մվ. 
քն. 

26.40.31.350 Ավտոմատներ երաժշտական, գործարկվող մետաղադրամով կամ 
մետաղանիշով 

մվ. 
քն. 

26.40.31.390 Էլեկտրանվագարկիչներ և սարքավորումներ էլեկտրանվագարկող մվ. 
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քն. 

26.40.31.500 Սարքավորումներ վերաձայնագրման, տվյալների ձևաչափի վերափոխմամբ մվ. 
քն. 

26.40.31.700 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, այլ մվ. 
քն. 

26.40.31.750 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, կասետային, առանց ձայնագրման 
սարքավորումների 

մվ. 
քն. 

26.40.31.790 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

26.40.32 Ձայնագրիչներ և ձայնագրման այլ սարքեր  

26.40.32.300 Խոսաձայնագրիչներ ձայնագրման համար մվ. 
քն. 

26.40.32.500 Ավտոմատ պատասխանիչներ հեռախոսային մվ. 
քն. 

26.40.32.700 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի մվ. 
քն. 

26.40.32.750 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի, կասետային մվ. 
քն. 

26.40.32.790 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի, այլ մվ. 
քն. 

26.40.32.900 Ձայնագրիչներ և այլ ձայնագրման սարքավորումներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.40.33 Տեսախցիկներ պատկերի տեսագրման և այլ սարքեր պատկերի 
տեսագրման կամ  վերարտադրման համար  

 

26.40.33.300 Տեսախցիկներ, միայն պատկերի վերարտադրման համար և տեսախցիկներ 
տեսագրման, այլ, կոմկորդերներ 

մվ. 
քն. 

26.40.33.390 Կոմկորդերներ  մվ. 
քն. 

26.40.33.500 Սարքավորումներ տեսագրման, այլ (միևնույն հենամարմնում տեսատյուների 
հետ չհամակցված) 

մվ. 
քն. 

26.40.33.700 Սարքավորումներ տեսագրման կամ տեսավերարտադրման և 
սարքավորումներ միացյալ, տեսագրման և տեսավերարտադրման (այդ 
թվում՝ լազերային և թվային սկավառակների օգտագործմամբ) համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.40.34 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ առանց ներսարքված 
հեռուստատեսային ընդունիչ սարքի, որոնք հիմնականում տվյալների 
ավտոմատ մշակման համակարգերում չեն օգտագործվում  

 

26.40.34.200 Սարքավորանք պրոյեկցիոն, հեռուստատեսային և տեսապրոյեկտորներ մվ. 
քն. 

26.40.34.400 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի  մվ. 
քն. 

26.40.34.450 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի, էլեկտրոնաճառագայթային 
խողովակով 

մվ. 
քն. 

26.40.34.490 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի, այլ մվ. 
քն. 
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26.40.34.700 Տեսատյուներներ, ընդունիչներ հեռուստատեսային, գունավոր պատկերի, 
առանց էկրանի 

մվ. 
քն. 

26.40.34.750 Տեսատյուներներ մվ. 
քն. 

26.40.4 Խոսափողեր, բարձրախոսներ, ընդունիչ սարքեր ռադիոհեռախոսային կամ 
ռադիոհեռագրական կապի համար    

26.40.41 Խոսափողեր և տակդիրներ դրանց համար   

26.40.41.000 Խոսափողեր և տակդիրներ դրանց համար  մվ. 
քն. 

26.40.42 Բարձրախոսներ. գլխային հեռախոսներ, ականջակալներ, այդ թվում ՝ 
համակցված սարքվածքներ, կազմված բարձրախոսի խոսափողից  

 

26.40.42.300 Բարձրախոսներ, հենամարմնում տեղակայված կամ չտեղակայված  մվ. 
քն. 

26.40.42.350 Բարձրախոսներ մենահատ, հենամարմնում տեղակայված մվ. 
քն. 

26.40.42.370 Լրակազմեր բարձրախոսների, մեկ հենամարմնում տեղակայված մվ. 
քն. 

26.40.42.390 Բարձրախոսներ, հենամարմնում տեղակայված մվ. 
քն. 

26.40.42.700 Ականջակալներ, սաղավարտախոսներ, այդ թվում՝ խոսափող/բարձրախոսի 
հետ համակցված սարքավորումներ  

մվ. 
քն. 

26.40.43 Ձայնային հաճախությունների էլեկտրաուժեղարարներ, ձայնի 
էլեկտրաուժեղարարների կայանքներ 

 

26.40.43.500 Ուժեղարարներ հեռախոսային և չափողական, ուժեղարարներ էլեկտրական, 
ցածրահաճախական 

մվ. 
քն. 

26.40.43.550 Ուժեղարարներ հեռախոսային և չափողական մվ. 
քն. 

26.40.43.590 Ուժեղարարներ էլեկտրական ցածրահաճախական մվ. 
քն. 

26.40.43.700 Էլեկտրական սարքավորումներ ձայնի ուժեղացման համար  մվ. 
քն. 

26.40.44 Ընդունիչ սարքեր ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրական կապի 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

26.40.44.700 Ռադիոընդունիչներ անշարժ, համակցված ձայնագրման կամ 
ձայնավերարտադրման սարքավորման հետ (ներառյալ ռադիոընդունիչներ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար) 

մվ. 
քն. 

26.40.44.900 Ռադիոընդունիչներ անշարժ, այլ (ներառյալ ռադիոընդունիչներ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար) 

մվ. 
քն. 

26.40.5 Ձայնա-, տեսասարքավորանքի մասեր  
 26.40.51 Ձայնա-, տեսասարքավորանքի մասեր և պարագաներ  

26.40.51.300 Գլխիկներ ձայնահանների մվ. 
քն. 

26.40.51.700 Մասեր և պարագաներ.  ձայնի և պատկերի գրման և վերարտադրման 
համար  

մվ. 
քն. 

26.40.52 Ռադիոհաղորդիչ և ռադիոընդունիչ սարքերի մասեր  
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26.40.52.500 Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, համադրած, 
վերականգնած)՝ ձայնահանների ասեղների համար 

մվ. 
քն. 

26.40.52.800 Մասեր և պարագաներ. ձայնագրման և ձայնավերարտադրման 
սարքավորումների և տեսասարքավորումների համար 

մվ. 
քն. 

26.40.6 Խաղային կցորդներ ներսարքված էկրանով կամ շահագործվող 
հեռուստացույցի հետ և էլեկտրոնային ցուցասարքով այլ առևտրային ու մոլի 
խաղեր  

 26.40.60 Խաղային կցորդներ (ներսարքված էկրանով կամ շահագործվող 
հեռուստացույցի հետ) և էլեկտրոնային ցուցասարքով այլ առևտրային ու 
մոլի խաղեր   

26.40.60.100 Տեսախաղեր հեռուստացույցի օգտագործմամբ, խաղեր էլեկտրոնային այլ մվ. 
քն. 

26.40.60.300 Խաղեր, մետաղադրամի կամ մետաղանիշի նետմամբ աշխատող (բացի 
կեգելբանների ավտոմատ սարքավորանքից)  

մվ. 
քն. 

26.40.60.500 Հավաքածուներ մրցարշավային ավտոմեքենաների, էլեկտրական 
(մրցախաղեր) և խաղեր զվարճանքների համար 

  

26.40.60.550 Հավաքածուներ մրցարշավային ավտոմեքենաների, էլեկտրական 
(մրցախաղեր) 

մվ. 
քն. 

26.40.60.590 Խաղեր զվարճանքների համար, այլ կգ 

26.40.9 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.40.99 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 26.40.99.000 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.5 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքներ ու սարքեր.  
ժամացույցներ բոլոր տեսակի 

 26.51 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքներ ու սարքեր.  
ժամացույցներ բոլոր տեսակի 

 26.51.1 Նավագնացական, օդերևութաբանական, երկրաֆիզիկական ու համանման 
սարքեր և գործիքներ  

 26.51.11 Կողմնացույցներ ուղղության որոշման համար. այլ նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ   

26.51.11.300 Կողմնացույցներ ուղղության որոշման համար մվ. 
քն. 

26.51.11.500 Սարքեր և գործիքներ նավագնացական մվ. 
քն. 

26.51.11.550 Սարքեր և գործիքներ օդանավագնացության կամ տիեզերագնացության 
համար 

մվ. 
քն. 

26.51.12 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր. այլ երկրաբաշխական, 
ջրագրական, օվկիանոսագրական, ջրաբանական, օդերևութաբանական 
կամ երկրաֆիզիկական սարքեր և գործիքներ 
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26.51.12.100 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական 

մվ. 
քն. 

26.51.12.150 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.51.12.190 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական ոչ էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.51.12.300 Սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային, օդերևութաբանական, ջրաբանական 
կամ օվկիանոսագիտական, երկրաբաշխական և համանման այլ 

մվ. 
քն. 

26.51.12.350 Սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային, օդերևութաբանական, ջրաբանական 
կամ օվկիանոսագրական, երկրաֆիզիկական  

մվ. 
քն. 

26.51.12.390 Սարքեր էլեկտրոնային ջրագրական, սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային այլ, 
կիրառվող երկրաբաշխությունում, տեղագրությունում, քարտեզագրությունում 
և մակարդակաչափությունում 

մվ. 
քն. 

26.51.12.500 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային, երկրաբաշխական, տեղագրական, 
քարտեզագրական, ջրագրական կամ օվկիանոսագրական, 
օդերևութաբանական, ջրաբանական, երկրաֆիզիկական, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

26.51.12.530 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային ջրագրական, սարքեր և գործիքներ ոչ 
էլեկտրոնային այլ, կիրառվող երկրաբաշխությունում, տեղագրությունում, 
քարտեզագրությունում և մակարդակաչափությունում  

մվ. 
քն. 

26.51.12.550 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային օդերևութաբանական, ջրաբանական 
կամ օվկիանոսագրական, երկրաֆիզիկական  

մվ. 
քն. 

26.51.12.570 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային համանման հետազոտությունների 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.2 Ռադիոտեղորոշման սարքեր և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքեր 

 26.51.20 Ռադիոտեղորոշման սարքեր և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքեր 
 

26.51.20.300 Սարքավորումներ ռադիոտեղորոշման մվ. 
քն. 

26.51.20.500 Սարքավորումներ ռադիոնավագնացական (ներառյալ ռադիոփարոսներ և 
ռադիոազդալողաններ, ռադիոընդունիչներ, ռադիոկողմնացույցներ, 
սարքավորված ալեհավաքների խմբով կամ ուղղորդված շրջանակային 
ալեհավաքով) 

մվ. 
քն. 

26.51.20.700 Ռադիոսարքավորումներ հեռակառվարման, նավերի, անօդաչու թռչող 
սարքերի, հրթիռների, արկերի, խաղալիքների, նավերի կամ թռչող սարքերի 
նմուշների համար 

մվ. 
քն. 

26.51.3 Կշեռքներ ճշգրիտ. գծագրական, հաշվային գործիքներ, երկարության և այլ 
մեծությունների չափման համար սարքեր  

 26.51.31 Կշեռքներ 0,05 գ-ից ոչ պակաս զգայունության  

26.51.31.500 Կշեռքներ 5 սգ-ից ոչ պակաս զգայունության, մանրակշռաքարերով կամ 
առանց դրանց 

մվ. 
քն. 

26.51.31.800 Մասեր և պարագաներ կշեռքների 5սգ-ից ոչ պակաս զգայունության մվ. 
քն. 
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26.51.32 Գծագրական սեղաններ ու մեքենաներ և այլ գծագրական գործիքներ` 
գծանշման կամ մաթեմատիկական հաշվարկների համար  

 

26.51.32.300 Սեղաններ և մեքենաներ գծագրական մվ. 
քն. 

26.51.32.500 Գործիքներ գծագրության, գծանշման կամ մաթեմատիկական հաշվարկների 
համար 

մվ. 
քն. 

26.51.32.530 Հավաքածուներ գծագրական  մվ. 
քն. 

26.51.32.550 Գործիքներ գծանշման համար մվ. 
քն. 

26.51.32.590 Գործիքներ գծագրական այլ և գործիքներ մաթեմատիկական հաշվարկների 
համար 

մվ. 
քն. 

26.51.33 Ձեռքի գործիքներ գծային չափերի չափման համար (ներառյալ 
մանրաչափերը և ներսաչափերը), չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

26.51.33.100 Մանրաչափեր և ձողակարկիններ մվ. 
քն. 

26.51.33.300 Տրամաչափեր կարգավորող սարքավորումներով  մվ. 
քն. 

26.51.33.500 Ձողեր և երիզներ չափիչ, քանոններ բաժանումներով, գործիքներ չափիչ, 
ձեռքի, այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.33.550 Ձողեր և երիզներ չափիչ, քանոններ բաժանումներով մվ. 
քն. 

26.51.33.590 Գործիքներ չափիչ, ձեռքի այլ  
 26.51.4 Էլեկտրական մեծությունների կամ իոնացնող ճառագայթման չափման 

սարքեր 
 26.51.41 Իոնացնող ճառագայթման հայտնաբերման և չափման սարքեր և 

սարքվածքներ  

26.51.41.000 Իոնացնող ճառագայթման հայտնաբերման և չափման սարքեր և 
սարքվածքներ 

 26.51.42 Էլեկտրոնաճառագայթային տատանացույցներ և տատանագրիչներ   

26.51.42.000 Էլեկտրոնաճառագայթային տատանացույցներ և տատանագրիչներ  
 26.51.43 Էլեկտրական մեծությունների չափման սարքեր, առանց գրանցման 

սարքվածքի   

26.51.43.100 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական մեծությունների չափման համար, 
առանց գրանցման սարքավորման, համապիտանի 

մվ. 
քն. 

26.51.43.300 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, լարման, 
հոսանքի ուժի կամ հզորությունների չափման կամ վերահսկման համար, 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.43.500 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, լարման, 
հոսանքի ուժի կամ հզորությունների չափման կամ վերահսկման համար, ոչ 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.43.550 Վոլտաչափեր առանց գրանցման սարքավորման, ոչ էլեկտրոնային մվ. 
քն. 
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26.51.43.590 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, հոսանքի 
ուժի կամ հզորության չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.44 Սարքեր և սարքվածքներ հեռահաղորդակցության համար   

26.51.44.000 Սարքեր և սարքվածքներ հեռահաղորդակցության համար  մվ. 
քն. 

26.51.45 Սարքեր և սարքվածքներ էլեկտրական մեծությունների չափման կամ 
վերահսկման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

26.51.45.200 Սարքեր և սարքավորումներ կիսահաղորդչային թիթեղների և սարքերի 
չափման կամ վերահսկման համար 

մվ. 
քն. 

26.51.45.300 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, գրանցող սարքավորմամբ 

մվ. 
քն. 

26.51.45.500 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման 

մվ. 
քն. 

26.51.45.550 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման, էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.45.590 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման, ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.5 Սարքեր այլ ֆիզիկական մեծությունների վերահսկման համար    
26.51.51 Ջրաչափեր, ջերմաչափեր, հրաչափեր, ճնշաչափեր, խոնավաչափեր և 

խոնավաջերմաչափեր   

26.51.51.100 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների 
ուղղակի վերցմամբ 

մվ. 
քն. 

26.51.51.150 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների 
ուղղակի վերցմամբ, բժշկական և անասնաբուժական 

մվ. 
քն. 

26.51.51.190 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների 
ուղղակի վերցմամբ, այլ (բացի բժշկականից և անասնաբուժականից) 

մվ. 
քն. 

26.51.51.300 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային  մվ. 
քն. 

26.51.51.350 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային, էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.51.390 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային, ոչ 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.51.500 Ճնշաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ  մվ. 
քն. 

26.51.51.700 Խտաչափեր, հրաչափեր, խոնավաչափեր և խոնավաջերմաչափեր մվ. 
քն. 

26.51.51.750 Խտաչափեր, հրաչափեր, խոնավաչափեր և խոնավաջերմաչափեր 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.52 Հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման կամ այլ 
փոփոխական բնութագրերի չափման կամ վերահսկման սարքեր 

 

26.51.52.300 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման համար, 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.52.350 Ծախսաչափեր էլեկտրոնային մվ. 
քն. 
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26.51.52.390 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման համար, 
էլեկտրոնային, այլ (բացի ծախսաչափերից) 

մվ. 
քն. 

26.51.52.500 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման, վերահսկման 
համար, ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.52.550 Ծախսաչափեր ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.52.590 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման, վերահսկման 
համար, ոչ էլեկտրոնային այլ (բացի ծախսաչափերից) 

մվ. 
քն. 

26.51.52.700 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար մվ. 
քն. 

26.51.52.710 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար, 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.52.740 Ճնշաչափեր զսպանակային և մեմբրանային ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.52.790 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար, ոչ 
էլեկտրոնային այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.52.800 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական 
բնութագրերի չափման կամ վերահսկման համար 

մվ. 
քն. 

26.51.52.830 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական 
բնութագրերի չափման կամ վերահսկման համար էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.52.890 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական 
բնութագրերի չափման կամ վերահսկման համար ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.53 Ֆիզիկական կամ քիմիական վերլուծության համար սարքեր և 
սարքվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

26.51.53.100 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ մվ. 
քն. 

26.51.53.130 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ էլեկտրոնային մվ. 
քն. 

26.51.53.190 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.53.200 Քրոմատագրիչներ և սարքեր էլեկտրաֆորեզի համար  մվ. 
քն. 

26.51.53.300 Սպեկտրաչափեր, սպեկտրալուսաչափեր և սպեկտրագրիչներ, հիմնված 
օպտիկական ճառագայթման գործողության վրա 

մվ. 
քն. 

26.51.53.400 Լուսակայացույցներ մվ. 
քն. 

26.51.53.500 Սարքեր և սարքավորումներ, հիմնված օպտիկական ճառագայթման 
գործողության վրա, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

26.51.53.800 Սարքեր և սարքավորումներ ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար, 
այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.53.810 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրահաղորդականության չափման համար, 
ներառյալ pH-մետրեր և rH-մետրեր, էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.53.830 Սարքեր և սարքավորումներ ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար 
էլեկտրոնային այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 
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26.51.53.850 Մածուցիկաչափեր, սարքեր ծակոտկենության և ընդարձակման չափման 
համար, ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.53.890 Սարքեր և սարքավորումներ, ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար 
ոչ էլեկտրոնային այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.6 Այլ սարքեր և գործիքներ չափման, վերահսկման և փորձարկումների համար  

 26.51.61 Մանրադիտակներ (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և 
դիֆրակցիոն ապարատներ  

26.51.61.000 Մանրադիտակներ (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և դիֆրակցիոն 
ապարատներ 

մվ. 
քն. 

26.51.62 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի մեխանիկական հատկությունների 
փորձարկման համար 

 

26.51.62.100 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.62.300 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.51.62.330 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, համապիտանի և 
ձգման փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.51.62.350 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների ամրության փորձարկման համար, ոչ 
էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.62.390 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային, 
այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.62.500 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից) մվ. 
քն. 

26.51.62.550 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից), 
էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.51.62.590 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից), 
այլ 

մվ. 
քն. 

26.51.63 Գազի, հեղուկների կամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության կամ 
սպառման հաշվիչներ 

 

26.51.63.300 Գազաչափեր, ներառյալ ստուգաճշտող մվ. 
քն. 

26.51.63.500 Հաշվիչներ հեղուկի, ներառյալ ստուգաճշտող մվ. 
քն. 

26.51.63.700 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող մվ. 
քն. 

26.51.63.710 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող, միաֆազ մվ. 
քն. 

26.51.63.720 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող, բազմաֆազ մվ. 
քն. 

26.51.64 Պտույտների քանակի հաշվիչներ, արտադրանքի քանակի հաշվիչներ, 
սակահաշվիչներ. արագաչափեր և պտուտաչափեր. պարբերադիտակներ 
(ստրոբոսկոպներ) 

 

26.51.64.300 Հաշվիչներ պտույտների թվի և հաշվիչներ արտադրանքի քանակի, 
սակահաշվիչներ, միլաչափեր, քայլաչափեր և համանման սարքեր 

մվ. 
քն. 
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26.51.64.500 Արագաչափեր և պտուտաչափեր մվ. 
քն. 

26.51.64.530 Արագաչափեր տրանսպոորտային միջոցների համար  մվ. 
քն. 

26.51.64.550 Պտուտաչափեր  մվ. 
քն. 

26.51.64.700 Պարբերադիտակներ մվ. 
քն. 

26.51.65 Ավտոմատ կարգավորման և կառավարման սարքեր և սարքվածքներ, 
հիդրավլիկական կամ օդաճնշական 

 

26.51.65.300 Ճնշակայունարարներ մվ. 
քն. 

26.51.65.500 Սարքեր և սարքավորումներ ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման 
համար, հիդրավլիկական կամ օդաճնշական  

մվ. 
քն. 

26.51.66 Չափման կամ վերահսկման սարքեր, գործիքներ և մեքենաներ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

26.51.66.100 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար  մվ. 
քն. 

26.51.66.150 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար, 
ավտոմեքենաների համար 

մվ. 
քն. 

26.51.66.190 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար, այլ մվ. 
քն. 

26.51.66.200 Փորձատեղեր  մվ. 
քն. 

26.51.66.230 Փորձատեղեր ավտոմեքենաների համար  մվ. 
քն. 

26.51.66.290 Փորձատեղեր այլ մվ. 
քն. 

26.51.66.300 Պրոյեկտորներ տրամատային  մվ. 
քն. 

26.51.66.400 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.66.430 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ավտոմեքենաների համար  

մվ. 
քն. 

26.51.66.490 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ 

մվ. 
քն. 

26.51.66.500 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.66.530 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային, եռաչափ  

մվ. 
քն. 

26.51.66.590 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային, այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.66.700 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման 
համար, էլեկտրոնային, այլ  

մվ. 
քն. 

26.51.66.730 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման մվ. 
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համար, անդրաձայնով, մրրկահոսանքներով և համանման եղանակներով, 
էլեկտրոնային  

քն. 

26.51.66.790 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման 
համար, էլեկտրոնային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.66.800 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.51.66.830 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային, առանց կարգավորող 
սարքավորումների  

մվ. 
քն. 

26.51.66.890 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների 
չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.7 Ջերմապահպանիչներ (թերմոստատներ), ճնշման կայունարարներ, 
ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման համար այլ սարքեր ու 
սարքվածքներ    

26.51.70 Ջերմապահպանիչներ (թերմոստատներ), ճնշման կայունարարներ, 
ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման համար այլ սարքեր ու 
սարքվածքներ   

26.51.70.100 Ջերմապահպանիչներ մվ. 
քն. 

26.51.70.150 Ջերմապահպանիչներ էլեկտրոնային մվ. 
քն. 

26.51.70.190 Ջերմապահպանիչներ, այլ  մվ. 
քն. 

26.51.70.900 Սարքեր և սարքավորումներ, ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.51.70.910 Համալիրներ ծրագրատեխնիկական, ավտոմատացված համակարգերի 
համար 

մվ. 
քն. 

26.51.70.990 Սարքեր և սարքավորումներ ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման 
համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (բացի ավտոմատացված 
համակարգերի համար ծրագրատեխնիկական համալիրներից) 

մվ. 
քն. 

26.51.8 Չափիչ, փորձարկիչ և նավագնացական սարքավորանքի մասեր և 
պարագաներ  

 26.51.81 Ռադիոտեղորոշման սարքերի և ռադիոնավագնացական օժանդակ 
սարքերի մասեր  

26.51.81.000 Ռադիոտեղորոշման սարքերի և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքերի 
մասեր,  26.51.20, 26.51.12, 26.51.32, 26.5133,26.51.4 և 26.51.5 
խմբավորումների համար 

մվ. 
քն. 

26.51.82 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 և 26.51.5 խմբավորումներում 
դասակարգված արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ. 
մանրահատիչներ. մասեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

26.51.82.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, նավագնացության մվ. 
քն. 

26.51.82.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.12 ենթակարգի  մվ. 
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քն. 

26.51.82.300 Մասեր և պարագաներ սարքերի և գործիքների, 26.51.32 և 26.51.33 
ենթակարգի 

մվ. 
քն. 

26.51.82.400 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.51, 26.51.52, 
26.51.53 և 26.51.62 ենթակարգերի 

մվ. 
քն. 

26.51.82.410 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.62 ենթակարգի մվ. 
քն. 

26.51.82.430 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.51 ենթակարգի մվ. 
քն. 

26.51.82.450 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.52 ենթակարգի մվ. 
քն. 

26.51.82.470 Մանրահատիչներ, մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 
26.51.53 ենթակարգի  

մվ. 
քն. 

26.51.82.500 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.4 կարգի մվ. 
քն. 

26.51.82.900 Մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, մեքենաների, 
հարմարանքների և այլն, 26.51.16 ենթակարգի  

մվ. 
քն. 

26.51.83 Մանրադիտակների (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և 
դիֆրակցիոն ապարատների մասեր և պարագաներ 

 

26.51.83.000 Մանրադիտակների (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և 
դիֆրակցիոն ապարատների մասեր և պարագաներ   

26.51.84 26.51.63 и 26.51.64 խմբավորումներում դասակարգված 
արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ  

 26.51.84.300 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների, 26.51.63 ենթակարգի  
 26.51.84.330 Մասեր և պարագաներ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների, 26.51.63 

ենթակարգի    
26.51.84.350 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների այլ, 26.51.63 ենթակարգի  

 26.51.84.500 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների, 26.51.64 ենթակարգի  
 26.51.85 26.51.65, 26.51.66 և 26.51.70 խմբավորումներում դասակարգված 

արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ 
 26.51.85.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.65 

ենթակարգի  
 26.51.85.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.66 կարգի  
 26.51.85.300 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.70 կարգի  
 26.51.86 26.51.11 և 26.51.62 խմբավորումներում դասակարգված 

արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ 
 26.51.86.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.11 

ենթակարգի    
26.51.86.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.62 

ենթակարգի  
 26.51.9 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   
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26.51.99 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

26.51.99.000 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 26.52 Ժամացույցներ բոլոր տեսակների 
 26.52.1 Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի ժամացույցի մեխանիզմներից և 

մասերից   
26.52.11 Ձեռքի և գրպանի ժամացույցներ թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 

մետաղի պատվածքով պատյանով  

26.52.11.100 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով) պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից  

մվ. 
քն. 

26.52.11.130 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով) պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից, միայն մեխանիկական ցուցանշմամբ  

մվ. 
քն. 

26.52.11.150 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով) պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից, միայն օպտիկաէլեկտրոնային ցուցանշմամբ  

մվ. 
քն. 

26.52.11.170 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով) պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղով, այլ  

մվ. 
քն. 

26.52.11.300 Ժամացույցներ ձեռքի, գրպանի և այլ, նախատեսված կրելու համար, ոչ 
էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) պատյանով, 
թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից 

մվ. 
քն. 

26.52.11.500 Ժամացույցներ գրպանի և այլ (բացի ձեռքինից) նախատեսված կրելու 
համար, էլեկտրական, պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից 

մվ. 
քն. 

26.52.12 Այլ ժամացույցներ նախատեսված կրելու համար, ներառյալ 
վարկենաչափերը 

 

26.52.12.100 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից 

մվ. 
քն. 

26.52.12.130 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից, միայն մեխանիկական ցուցանշմամբ 

մվ. 
քն. 

26.52.12.150 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից, միայն օպտիկաէլեկտրոնային ցուցանշմամբ 

մվ. 
քն. 

26.52.12.170 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված 
վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք 
մետաղով դրվագած մետաղից, այլ 

մվ. 
քն. 
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26.52.12.300 Ժամացույցներ ձեռքի, գրպանի և այլ, նախատեսված կրելու համար, ոչ 
էլեկտրական, (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ 
թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  

մվ. 
քն. 

26.52.12.500 Ժամացույցներ գրպանի և այլ (բացի ձեռքինից) նախատեսված կրելու 
համար, էլեկտրական, (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), 
պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով 
դրվագած մետաղից  

մվ. 
քն. 

26.52.13 Ժամացույցներ տարբեր սարքերի պանելներին տեղադրման համար և 
համանման ժամացույցներ տրանսպորտային միջոցների համար 

 

26.52.13.000 Ժամացույցներ տարբեր սարքերի պանելներին տեղադրման համար և 
համանման ժամացույցներ տրանսպորտային միջոցների համար 

 26.52.14 Ժամացույցներ չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի 
մեխանիզմով. զարթուցիչներ և պատի ժամացույցներ. այլ ժամացույցներ   

26.52.14.100 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի մեխանիզմով մվ. 
քն. 

26.52.14.110 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի մեխանիզմով, 
էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.52.14.120 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, ոչ 
էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.52.14.200 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով մվ. 
քն. 

26.52.14.210 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.52.14.220 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, ոչ էլեկտրոնային մվ. 
քն. 

26.52.14.300 Ժամացույցներ պատի  

26.52.14.310 Ժամացույցներ պատի, էլեկտրոնային մվ. 
քն. 

26.52.14.320 Ժամացույցներ պատի, ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.52.14.400 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 
փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամացույցներ սեղանի կամ 
բուխարիների, ժամանակաչափեր ծովային և համանման, էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.52.14.410 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 

մվ. 
քն. 
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փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամացույցներ սեղանի կամ 
բուխարիների, ժամանակաչափեր ծովային և համանման, ոչ էլեկտրոնային  

26.52.14.420 Ժամացույցներ սեղանի կամ բուխարիների, ոչ էլեկտրոնային  մվ. 
քն. 

26.52.14.490 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 
փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամանակաչափեր ծովային և 
համանման, ոչ էլեկտրոնային, այլ  

մվ. 
քն. 

26.52.2 Ժամացույցի մեխանիզմներ և մասեր տարբեր տեսակի ժամացույցների 
համար 

 26.52.21 Ժամացույցի մեխանիզմներ լրակազմված և հավաքված կրելու համար 
նախատեսված ժամացույցների համար  

26.52.21.100 Ժամացույցի մեխանիզմներ,  նախատեսված կրելու համար, լրակազմված և 
հավաքված, էլեկտրոնային  

մվ. 
քն. 

26.52.21.130 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, միայն մեխանիկական 
ցուցանշմամբ կամ մեխանիկական ցուցիչի միացման հնարավորություն տվող 
սարքավորմամբ  

մվ. 
քն. 

26.52.21.150 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրական, միայն օպտիկաէլեկտրոնային 
ցուցանշմամբ 

մվ. 
քն. 

26.52.21.170 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, այլ  

մվ. 
քն. 

26.52.21.190 Մեխանիզմներ  ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, ավտոմատ լրալարմամբ և այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

26.52.22 Ժամացույցի մեխանիզմներ լրակազմված և հավաքված կրելու համար 
չնախատեսված ժամացույցների համար 

 

26.52.22.300 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային 

մվ. 
քն. 

26.52.22.350 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, զարթուցիչների համար  

մվ. 
քն. 

26.52.22.390 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, այլ (բացի 
զարթուցիչներից) 

մվ. 
քն. 
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26.52.22.900 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված և հավաքված, ոչ էլեկտրոնային, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.52.23 Լրակազմված ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված 
ժամացույցների համար, չհավաքված կամ մասնակի հավաքված. 
չլրակազմված ժամացույցի մեխանիզմներ հավաքված կրելու համար 
նախատեսված ժամացույցների համար  

 

26.52.23.300 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված չհավաքած կամ մասնակի հավաքած (լրակազմեր 
ժամացույցի մեխանիզմների), ճոճանով կամ մազային զսպանակով  

մվ. 
քն. 

26.52.23.500 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու 
համար, լրակազմված չհավաքած կամ մասնակի հավաքած (լրակազմեր 
ժամացույցի մեխանիզմների), այլ 

մվ. 
քն. 

26.52.23.700 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու 
համար, չլրակազմած հավաքած  

կգ 

26.52.24 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված ժամացույցների 
համար, նախնական հավաքվածքի 

 26.52.24.000 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված ժամացույցների 
համար, նախնական հավաքվածքի 

մվ. 
քն. 

26.52.25 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար չնախատեսված 
ժամացույցների համար, լրակազմված չհավաքած, չլրակազմված և 
նախապես կոպիտ հավաքած  

 26.52.25.000 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար չնախատեսված ժամացույցների 
համար, լրակազմված չհավաքած, չլրակազմված և նախապես կոպիտ 
հավաքած  

կգ 

26.52.26 Պատյաններ բոլոր տեսակների ժամացույցների համար և դրանց մասերը  

26.52.26.100 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար  մվ. 
քն. 

26.52.26.130 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  

մվ. 
քն. 

26.52.26.150 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, ոչ 
թանկարժեք մետաղից (ներառյալ ոսկեզօծած կամ արծաթազօծած 
գալվանական եղանակով)  

մվ. 
քն. 

26.52.26.190 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, այլ  մվ. 
քն. 

26.52.26.300 Մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար 

 

26.52.26.500 Պատյաններ և մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, 
չնախատեսված կրելու համար և 26.50 խմբի այլ արտադրատեսակների 

 

26.52.26.540 Պատյաններ ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար և 26.50 
խմբի այլ արտադրատեսակների  

մվ. 
քն. 

26.52.26.570 Մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 
համար և 26.50 դասի այլ արտադրատեսակների  
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26.52.27 Այլ մասեր բոլոր տեսակների ժամացույցների համար  

26.52.27.000 Այլ մասեր բոլոր տեսակների ժամացույցների համար 
 26.52.28 Ժամանակի գրանցիչներ, ժամանակի ինքնագրիչներ, կայանման 

ժամանակի հաշվիչներ. բոլոր տեսակի ժամացույցի մեխանիզմներով 
ժամանակային փոխարկիչներ  

26.52.28.100 Գրանցիչներ ժամանակի, ինքնագրիչներ ժամանակի  
 26.52.28.300 Հաշվիչներ կայանման ժամանակի և այլ (բացի տեխնոլոգիական 

գործընթացների ժամանակակարգավորիչներից, վայրկենաչափերից և 
սարքերից, համանման)   

26.52.28.500 Ժամանակակարգավորիչներ տեխնոլոգիական գործընթացների, 
վայրկենաչափեր և սարքեր, համանման 

 26.52.28.700 Անջատիչներ ժամացույցի մեխանիզմով 
 26.52.9 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
 26.52.99 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
26.52.99.000 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
 26.6 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական 

սարքավորանք   
26.60 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական 

սարքավորանք 
 26.60.1 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական 

սարքավորանք 
 26.60.11 Ռենտգենյան, ալֆա-, բետա- կամ գամմա- ճառագայթման կիրառման 

վրա հիմնված սարքեր  

26.60.11.000 Ռենտգենյան, ալֆա-, բետա- կամ գամմա- ճառագայթման կիրառման վրա 
հիմնված սարքեր 

 26.60.12 Էլեկտրաախտորոշիչ սարքեր բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար  

26.60.12.100 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա մվ. 
քն. 

26.60.12.150 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա, 
բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական 
օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

26.60.12.190 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա, 
այլ  

մվ. 
քն. 

26.60.12.300 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման 
գործողության վրա  

մվ. 
քն. 

26.60.12.350 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման 
գործողության վրա, բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ 
անասնաբուժական օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

26.60.12.390 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման մվ. 
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գործողության վրա, այլ  քն. 

26.60.12.500 Խողովակներ ռենտգենյան մվ. 
քն. 

26.60.12.700 Գեներատորներ ռենտգենյան ճառագայթման, գեներատորներ բարձր 
լարման, ներառյալ սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան, ինչպես նաև 
ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման օգտագործման վրա ենթակարգում 
դասվող դրանց մասեր 

մվ. 
քն. 

26.60.13 Անդրամանուշակագույն կամ ենթակարմիր ճառագայթման կիրառման 
վրա հիմնված սարքեր բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական 
կամ կենդանիների բուժման նպատակներով օգտագործման համար 

 26.60.13.000 Սարքավորումներ` հիմնված անդրամանուշակագույն կամ ենթակարմիր 
ճառագայթման գործողության վրա, կիրառվող բժշկությունում, 
վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

26.60.14 Սրտախթանիչներ, լսողական ապարատներ   
26.60.14.300 Սարքեր լսողական, բացի մասերից և պարագաներից  մվ. 

քն. 
26.60.14.330 Սարքեր լսողական, դրանց մասեր և պարագաներ մվ. 

քն. 
26.60.14.500 Սրտախթանիչներ սրտամկանների գործունեության (բացի մասերից և 

պարագաներից) 
մվ. 
քն. 

26.60.14.900 Մասեր և պարագաներ հարմարանքների և սարքերի, դասվող 26.60.14 
ենթակարգում (բացի լսողական սարքերի մասերից և պարագաներից) 

  

26.60.9 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ. 
ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

26.60.91 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ    
26.60.91.000 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ  

 26.60.99 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

26.60.99.000 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 26.7 Օպտիկական գործիքներ և լուսանկարչական սարքավորանք 
 26.70 Օպտիկական գործիքներ և լուսանկարչական սարքավորանք   

26.70.1 Լուսանկարչական սարքավորանք և դրա մասերը 
 26.70.11 Օբյեկտիվներ լուսախցիկների, կինոխցիկների, պրոյեկտորների, 

լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների համար 
 26.70.11.000 Օբյեկտիվներ լուսախցիկների, կինոխցիկների, պրոյեկտորների, 

լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների համար 
մվ. 
քն. 



358 
 

26.70.12 Լուսախցիկներ տպագրական թիթեղների կամ գլանների 
նախապատրաստման համար. լուսախցիկներ փաստաթղթերի 
պատկերման համար` մանրաժապավենի, մանրապատճենի և այլ 
մանրակրիչների վրա    

26.70.12.300 Լուսախցիկներ տպագրական թիթեղների կամ գլանների 
նախապատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

26.70.12.500 Լուսախցիկներ փաստաթղթերի պատկերման համար, մանրաժապավենի, 
մանրապատճենների կամ ուրիշ մանրակրիչների վրա 

մվ. 
քն. 

26.70.12.700 Լուսախցիկներ, ստորջրյա նկարահանման, օդալուսանկարահանման, 
բժշկական նպատակների, դատական փորձաքննության համար  

մվ. 
քն. 

26.70.13 Լուսախցիկներ թվային 
 26.70.13.000 Լուսախցիկներ թվային մվ. 
քն. 

26.70.14 Լուսախցիկներ պատրաստի լուսանկարի ակնթարթային ստացման և այլ 
լուսախցիկներ 

 

26.70.14.100 Լուսախցիկներ պատրաստի լուսանկարի ակնթարթային ստացմամբ մվ. 
քն. 

26.70.14.300 Լուսախցիկներ, այլ մվ. 
քն. 

26.70.14.350 Լուսախցիկներ հայելային 35 մմ-ից ոչ ավելի լայնության ժապավենի համար  մվ. 
քն. 

26.70.14.390 Լուսախցիկներ (բացի հայելայինից), 35 մմ-ից ոչ ավելի լայնության 
ժապավենի համար  

մվ. 
քն. 

26.70.14.500 Լուսախցիկներ (բացի հայելայինից), 35 մմ լայնության ժապավենի համար  
 26.70.14.900 Լուսասարքավորումներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

26.70.15 Կինոնկարահանող սարքեր 
 26.70.15.300 Կինոխցիկներ 16 մմ-ից կամ 2 X 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնության ժապավենի 

համար  
մվ. 
քն. 

26.70.15.500 Կինոխցիկներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

26.70.16 Կինոցուցադրիչներ (կինոպրոյեկտորներ). ցուցադրիչներ (պրոյեկտորներ) 
սլայդերի համար. պատկերների այլ ցուցադրիչներ (պրոյեկտորներ) 

 26.70.16.300 Կինոցուցադրիչներ  մվ. 
քն. 

26.70.16.500 Ցուցադրիչներ սլայդերի համար մվ. 
քն. 

26.70.16.900 Ցուցադրիչներ պատկերների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

26.70.17 Լուսաբռնկիչներ, լուսախոշորացուցիչներ. սարքեր լուսանկարչական 
լաբորատորիաների համար. ժխտանկարադիտակներ, պրոյեկցիոն 
էկրաններ  

 26.70.17.100 Լուսաբռնկիչներ և լամպեր-բռնկիչներ մվ. 
քն. 
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26.70.17.150 Ավտոբռնկիչներ պարպումային (էլեկտրոնային) մվ. 
քն. 

26.70.17.170 Լամպեր-բռնկիչներ միանգամյա  մվ. 
քն. 

26.70.17.190 Ավտոբռնկիչներ և լամպեր-բռնկիչներ, այլ  մվ. 
քն. 

26.70.17.300 Լուսախոշորացուցիչներ և սարքավորանք պատկերի խոշորացված 
ցուցադրման համար (բացի կինեմատոգրաֆիականից)  

մվ. 
քն. 

26.70.17.500 Սարքավորումներ և սարքավորանք լուսաժապավենների (ներառյալ 
կինոժապավենների) ավտոմատ երևակման համար կամ թղթի թոփերի կամ 
ավտոմատ տպագրության համար, լուսաթղթի թոփերի վրա  

մվ. 
քն. 

26.70.17.700 Սարքավորումներ և սարքավորանք լուսա- կամ կինոլաբորատորիաների 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ժխտանկարադիտակներ  

մվ. 
քն. 

26.70.17.900 Էկրաններ ցուցադրական մվ. 
քն. 

26.70.18 Մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների ընթերցման 
սարքվածքներ 

 

26.70.18.000 Մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների ընթերցման 
սարքվածքներ  

մվ. 
քն. 

26.70.19 Լուսանկարչական սարքավորանքի մասեր և պարագաներ  

26.70.19.100 Մասեր և պարագաներ լուսախցիկների (բացի կինոխցիկներից), 
լուսաբռնկիչների և լամպեր-բռնկիչների, 26.70.12, 26.70.13 ենթակարգերի և 
26.70.17.100 դիրքի 

մվ. 
քն. 

26.70.19.130 Մասեր և պարագաներ լուսախցիկների (բացի կինոխցիկներից)  մվ. 
քն. 

26.70.19.150 Մասեր և պարագաներ լուսաբռնկիչների և լամպեր-բռնկիչների համար մվ. 
քն. 

26.70.19.300 Մասեր և պարագաներ կինոխցիկների և կինոցուցադրիչների մվ. 
քն. 

26.70.19.330 Մասեր և պարագաներ կինոխցիկների,  մվ. 
քն. 

26.70.19.350 Մասեր և պարագաներ կինոցուցադրիչների մվ. 
քն. 

26.70.19.500 Մասեր և պարագաներ սարքավորումների,ցուցադրիչներ սլայդերի համար, 
Ցուցադրիչներ պատկերների,լուսախոշորացուցիչներ և սարքավորանք 
պատկերի խոշորացված ցուցադրման համար (բացի 
կինեմատոգրաֆիականից),  սարքվածքներ ընթերցման համար, 
մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների 

մվ. 
քն. 

26.70.19.700 Մասեր և պարագաներ սարքավորումների և սարքավորանքի, 
սարքավորումներ և սարքավորանք լուսաժապավենների (ներառյալ 
կինոժապավենների) ավտոմատ երևակման համար կամ թղթի թոփերի կամ 
ավտոմատ տպագրության համար, լուսաթղթի թոփերի վրա, Էկրաններ 
ցուցադրման 

մվ. 
քն. 

26.70.2 Այլ օպտիկական սարքեր և դրանց մասերը 
 26.70.21 Թերթեր և թիթեղներ բևեռացնող նյութից. ոսպնյակներ,  
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հատվածակողմեր (պրիզմաներ), հայելիներ և այլ օպտիկական 
մանրակներ (բացի օպտիկական չմշակված ապակիներից), տեղադրված 
կամ չտեղադրված, բացի լուսա-, կինոխցիկների, պրոյեկտորների, 
լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների մանրակներից  

26.70.21.300 Թերթեր և թիթեղներ բևեռացնող նյութից, չհավաքած  կգ 

26.70.21.500 Հատվածակողմեր, հայելիներ և տարրեր օպտիկական այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

կգ 

26.70.21.530 Հատվածակողմեր, հայելիներ և տարրեր օպտիկական այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, չհավաքած  

կգ 

26.70.21.700 Օբյեկտիվներ հավաքած, ցանկացած նյութից, բացի  լուսախցիկների, 
կինոխցիկների, ցուցադրիչների, լուսախոշորացուցիչների կամ 
լուսափոքրացուցիչների օբյեկտիվներից  

մվ. 
քն. 

26.70.22 Հեռադիտակներ, մենօկուլյարներ և այլ օպտիկական աստղադիտակներ. 
աստղագիտական այլ սարքեր. օպտիկական մանրադիտակներ 

 

26.70.22.300 Հեռադիտակներ  մվ. 
քն. 

26.70.22.500 Դիտակներ օպտիկական, սարքեր աստղագիտական և սարքեր համանման 
(բացի հեռադիտակներից) 

մվ. 
քն. 

26.70.22.700 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ մվ. 
քն. 

26.70.22.730 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, ծավալադիտական  մվ. 
քն. 

26.70.22.750 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, մանրալուսանկարահանման, 
մանրանկարահանման կամ մանրապրոյեկտման համար  

մվ. 
քն. 

26.70.22.790 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, այլ  մվ. 
քն. 

26.70.23 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքներ. լազերներ (բացի լազերային 
դիոդներից). այլ օպտիկական սարքեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 

26.70.23.100 Նշանոցներ հեռադիտակային զենքի տեղադրման համար, շրջադիտակներ, 
հեռադիտակներ  

մվ. 
քն. 

26.70.23.300 Լազերներ (բացի լազերային դիոդներից) մվ. 
քն. 

26.70.23.500 Սարքվածքներ, սարքեր և սարքավորումներ օպտիկական, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

26.70.23.550 Սարքվածքներ հեղուկ բյուրեղների վրա մվ. 
քն. 

26.70.23.590 Սարքվածքներ և սարքեր օպտիկական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

26.70.24 Հեռադիտակների, մենօկուլյարների և այլ օպտիկական 
աստղադիտակների, աստղագիտական այլ սարքերի և օպտիկական 
մանրադիտակների մասեր և պարագաներ 

 

26.70.24.100 Մասեր և պարագաներ (ներառյալ կալաններ) հեռադիտակների, 
մենակնապակիների, դիտակների օպտիկական կամ սարքերի 
աստղագիտական  

մվ. 
քն. 
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26.70.24.300 Մասեր և պարագաներ մանրադիտակների օպտիկական, 26.70.22.700 
ստորադիրքի  

մվ. 
քն. 

26.70.25 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքների, լազերների (բացի լազերային 
դիոդներից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում այլ օպտիկական 
սարքերի մասեր և պարագաներ  

 

26.70.25.000 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքների, լազերների (բացի լազերային 
դիոդներից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում այլ օպտիկական սարքերի 
մասեր և պարագաներ  

մվ. 
քն. 

26.70.9 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

 26.70.99 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

26.70.99.000 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

26.8 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
 26.80 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
 26.80.1 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
 26.80.11 Մագնիսական կրիչներ չգրառված, բացի մագնիսական շերտով 

քարտերից   

26.80.11.000 Մագնիսական կրիչներ չգրառված, բացի մագնիսական շերտով քարտերից  
 26.80.12 Օպտիկական կրիչներ, չգրառված   

26.80.12.000 Օպտիկական կրիչներ, չգրառված 
 26.80.13 Տեղեկատվական այլ կրիչներ, ներառյալ մատրիցներ և բնօրինակներ 

սկավառակների արտադրության համար    
26.80.13.000 Տեղեկատվական այլ կրիչներ, ներառյալ մատրիցներ և բնօրինակներ 

սկավառակների արտադրության համար  
 26.80.14 Քարտեր մագնիսական շերտով    

26.80.14.000 Քարտեր մագնիսական շերտով    
26.80.9 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
26.80.99 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
26.80.99.000 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
 27 Էլեկտրական սարքավորանք 
 27.1 Էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ, տրանսֆորմատորներ և 

էլեկտրական բաշխիչ ու կարգավորող սարք  
 27.11 Էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ 
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27.11.1 Էլեկտրաշարժիչներ, 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության. հաստատուն հոսանքի 
այլ էլեկտրաշարժիչներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ    

27.11.10 Էլեկտրաշարժիչներ, 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության. հաստատուն 
հոսանքի այլ էլեկտրաշարժիչներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ 

 27.11.10.100 Էլեկտրաշարժիչներ 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության (ներառյալ 
գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ) 

մվ. 
քն. 

27.11.10.300 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 37,5 Վտ-ից 
ավել, բայց 750 Վտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.500 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 0,75 կՎտ-ից 
ավել, բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.530 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 0,75 կՎտ-ից 
ավել, բայց 7,5 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.550 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 7,5 կՎտ-ից 
ավել, բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.700 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 75 կՎտ-ից 
ավել, բայց 375 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.800 Էլեկտրաշարժիչներ քարշային, հաստատուն հոսանքի, 375 կՎտ-ից ավել 
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.900 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի այլ, 375 կՎտ-
ից ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.10.930 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, այլ, 375 կՎտ-
ից ավել, բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.10.950 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, այլ, 750 կՎտ-
ից ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.2 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի, 
37,5 Վտ-ից ավել հզորության. այլ էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական 
հոսանքի. գեներատորներ փոփոխական հոսանքի (համաժամ 
գեներատորներ)   

27.11.21 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն 
հոսանքի, 37,5 Վտ-ից ավել հզորության 

 

27.11.21.000 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի, 
37,5 Վտ-ից ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.22 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ 
  

27.11.22.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ, 37,5 Վտ-ից ավելի, 
բայց 750 Վտ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.22.500 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ, 750 Վտ-ից ավել 
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.23 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ոչ 
ավել հզորության    

27.11.23.000 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ոչ ավել 
հզորության  

մվ. 
քն. 
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27.11.24 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից 
ավել, բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության  

 27.11.24.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 0,75 կՎտ-ից 
ավելի, բայց 7,5 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.24.500 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 7,5 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 37 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.24.700 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 37 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.25 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 75 կՎտ-ից 
ավել հզորության  

 27.11.25.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 75 կՎտ-ից ավել 
հզորության, շարժիչներ քարշային 

մվ. 
քն. 

27.11.25.400 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, այլ, 75 կՎտ-ից 
ավել, բայց 375 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության (բացի քարշայինից) 

մվ. 
քն. 

27.11.25.600 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, այլ, 375 կՎտ-ից 
ավել, բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.25.900 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 կՎտ-ից ավելի 
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.26 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի (համաժամ գեներատորներ)  

 27.11.26.100 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 կՎԱ-ից ոչ ավել 
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.26.300 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 կՎԱ-ից մինչև 375 
կՎԱ հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.26.500 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 375կՎԱ-ից մինչև 750 
կՎԱ հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.26.700 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 750 կՎԱ-ից ավել 
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.3 Էլեկտրական գեներատորային կայանքներ և պտտվող կերպափոխիչներ  

 27.11.31 Գեներատորային կայանքներ ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումային վառումով  

 27.11.31.100 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 75 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.31.130 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 7,5 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.31.150 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 7,5 կՎԱ-ից ավել, բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել  
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.31.300 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 75 կՎԱ-ից ավել, բայց 375 կՎտ-ից ոչ ավել  
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.31.500 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 375 կՎԱ-ից ավել, բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավելի  

մվ. 
քն. 
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հզորության 

27.11.31.700 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 750 կՎԱ-ից ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.31.730 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 750 կՎԱ-ից ավել, բայց 2000 կՎտ-ից ոչ ավել  
հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.31.750 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 2000 կՎԱ-ից ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.32 Գեներատորային կայանքներ կայծային վառումով շարժիչով. այլ 
գեներատորային կայանքներ. էլեկտրական պտտվող կերպափոխիչներ 

 

27.11.32.300 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային 
վառքով 

մվ. 
քն. 

27.11.32.330 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային 
վառքով, 7,5 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.32.350 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային 
վառքով, 7,5 կՎԱ-ից ավել հզորության  

մվ. 
քն. 

27.11.32.500 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

27.11.32.700 Փոխակերպիչներ էլեկտրական, պտտվող  մվ. 
քն. 

27.11.4 Տրանսֆորմատորներ էլեկտրական  
 27.11.41 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով  
 27.11.41.300 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել հզորության  մվ. 
քն. 

27.11.41.330 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության մվ. 
քն. 

27.11.41.350 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 16 կՎԱ-ից ավել, բայց 650 կՎԱ-
ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.41.500 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել, բայց 10000 
կՎԱ-ից ոչ ավելի  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.41.530 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել, բայց 1600 
կՎԱ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.41.550 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 1600 կՎԱ-ից ոչ ավել, բայց 
10000 կՎԱ-ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

27.11.41.700 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 10000 կՎԱ-ից ավել հզորության  մվ. 
քն. 

27.11.42 Այլ տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության 

 27.11.42.300 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության, այլ մվ. 
քն. 

27.11.42.330 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  մվ. 
քն. 

27.11.42.350 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 
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27.11.42.500 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1 կՎԱ-ից 
ավել, բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

27.11.42.530 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1 կՎԱ-ից 
ավել, բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավել  հզորության 

մվ. 
քն. 

27.11.42.550 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ավելի, բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավելի  
հզորության, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.11.43 Այլ տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ավել հզորության 

 27.11.43.300 Տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ավելի, բայց 500 կՎԱ-ից ոչ ավել  
հզորության, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.11.43.500 Տրանսֆորմատորներ, 500 կՎԱ-ից ավել հզորության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.11.5 Բալաստային տարրեր գազապարպումային լամպերի կամ խողովակների 
համար. ստատիկական կերպափոխիչներ. այլ ինդուկտիվ (մակածական) 
կոճեր 

 27.11.50 Բալաստային տարրեր գազապարպումային լամպերի կամ խողովակների 
համար. ստատիկական կերպափոխիչներ. այլ ինդուկտիվ (մակածական) 
կոճեր 

 27.11.50.100 Դիմադրություններ բալաստային (ռեակտորներ էլեկտրական) լամպերի կամ 
գազապարպումային խողովակների համար, կոճեր ինդուկտիվության  

մվ. 
քն. 

27.11.50.150 Դիմադրություններ բալաստային, այլ (օրինակ` դրոսելներ) լամպերի կամ 
գազապարպումային խողովակների համար  

մվ. 
քն. 

27.11.50.200 Կիսահաղորդիչներ բազմաբյուրեղային  մվ. 
քն. 

27.11.50.300 Սարքվածքներ կուտակիչների լիցքավորման համար, ուղղիչներ  մվ. 
քն. 

27.11.50.330 Սարքվածքներ կուտակիչների լիցքավորման համար մվ. 
քն. 

27.11.50.350 Ուղղիչներ  մվ. 
քն. 

27.11.50.400 Բլոկներ սնուցման, կիրառվող հեռահաղորդակցային սարքերի և տվյալների 
ավտոմատ մշակման մեքենաների համար  

մվ. 
քն. 

27.11.50.500 Ինվերտորներ  մվ. 
քն. 

27.11.50.530 Ինվերտորներ, 7,5 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  մվ. 
քն. 

27.11.50.550 Ինվերտորներ, 7,5 կՎտ-ից ավել հզորության մվ. 
քն. 

27.11.50.700 Կերպափոխիչներ ստատիկական այլ  մվ. 
քն. 

27.11.50.800 Կոճեր ինդուկտիվության, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

27.11.6 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների մասեր  
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27.11.61 Էլեկտրաշարժիչների և գեներատորների մասեր 

 27.11.61.000 Էլեկտրաշարժիչների և գեներատորների մասեր  

 27.11.62 Տրանսֆորմատորների, ինդուկտիվ (մակածական) կոճերի, ստատիկական 
կերպափոխիչների մասեր   

27.11.62.300 Մասեր տրանսֆորմատորների և կոճերի ինդուկտիվության, միջաձողեր 
ֆեռիտային    

27.11.62.500 Մասեր տրանսֆորմատորների և կոճերի ինդուկտիվության այլ, բացի 
միջաձողեր ֆեռիտային  

 27.11.62.700 Մասեր կերպափոխիչների էլեկտրաստատիկական  

 27.11.9 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

27.11.99 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.11.99.000 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 27.12 Բաշխիչ և կարգավորող էլեկտրական սարքեր 

 27.12.1 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության էլեկտրական 
սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ավել լարման  

 27.12.10 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության 
էլեկտրական սարքվածքներ,1 կՎ-ից ավել լարման   

27.12.10.100 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.12.10.300 Անջատիչներ ավտոմատ, 1000 Վ-ից ավել, բայց 72,5 կՎ-ից ոչ ավելի  լարման մվ. 
քն. 

27.12.10.400 Անջատիչներ ավտոմատ, 72,5կՎ-ից ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.12.10.500 Զատիչներ և ընդհատիչներ 72,5 կՎ-ից ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.12.10.530 Զատիչներ և ընդհատիչներ 1 կՎ-ից ավել, բայց 72,5 կՎ-ից ոչ ավել  լարման մվ. 
քն. 

27.12.10.550 Զատիչներ և ընդհատիչներ 72,5 կՎ-ից ավել լարման մվ. 
քն. 

27.12.10.700 Շանթարգելներ, սահմանափակիչներ լարման և մարիչներ տատանման, 1000 
Վ-ից ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.12.10.900 Սարքեր էլեկտրական շղթաների միացման համար, 1000 Վ-ից ավել լարման 
այլ, սարքեր կոմուտացման 

մվ. 
քն. 

27.12.2 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության էլեկտրական 
սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման 
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27.12.21 Ապահովիչներ հալուն, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.12.21.300 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 10 Ա-ից ոչ ավել հոսանքի 

ուժի  
մվ. 
քն. 

27.12.21.500 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 10 Ա-ից ավել, բայց 63 Ա-
ից ոչ ավել հոսանքի ուժի 

մվ. 
քն. 

27.12.21.700 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 63 Ա-ից ավել հոսանքի 
ուժի  

մվ. 
քն. 

27.12.22 Անջատիչներ ավտոմատ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.12.22.300 Անջատիչներ ավտոմատ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 63 Ա-ից ոչ ավել 

հոսանքի ուժի  
մվ. 
քն. 

27.12.22.500 Անջատիչներ ավտոմատ, այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել, 63 Ա-ից ոչ ավել հոսանքի 
ուժի  

մվ. 
քն. 

27.12.23 Էլեկտրական շղթաների պաշտպանության սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ոչ 
ավել լարման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում    

27.12.23.300 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման և 16 Ա-ից ոչ ավելի հոսանքի 
ուժի  

մվ. 
քն. 

27.12.23.500 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 16 Ա-ից ավելի, բայց 125 Ա-
ից ոչ ավելի  հոսանքի ուժի 

մվ. 
քն. 

27.12.23.700 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 125 Ա-ից ավել հոսանքի ուժի  

մվ. 
քն. 

27.12.24 Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.12.24.300 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ավելի հոսանքի ուժի  մվ. 
քն. 

27.12.24.330 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ոչ ավելի հոսանքի ուժի  մվ. 
քն. 

27.12.24.350 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ավելի հոսանքի ուժի մվ. 
քն. 

27.12.24.500 Ռելեներ և հպարկիչներ, 60-ից մինչև 1000 Վ լարման  մվ. 
քն. 

27.12.3 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի լրակազմեր 
 27.12.31 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի 

պանելներ և այլ լրակազմեր, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.12.31.300 Պանելներ թվային հսկիչ, համակցված տեղեկատվության ավտոմատ 

մշակման մեքենայի հետ, 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման  
մվ. 
քն. 

27.12.31.500 Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող հիշող սարքավորմամբ, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման 

մվ. 
քն. 

27.12.31.700 Այլ հենամասեր (վահանակներ, պանելներ և այլն) էլեկտրական 
սարքվածքների, կառավարման և կարգավորման բաշխիչ սարքվածքների 
համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.12.31.730 Տուփեր բաշխիչ, էլեկտրաշարժաբերների համար և վահաններ բաշխիչ 
ուժային, 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման  

մվ. 
քն. 



368 
 

27.12.31.750 Վահաններ գործիքային և պանելներ տեղակայման, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման 

մվ. 
քն. 

27.12.31.790 Պանելներ թվային կառավարման, այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.12.32 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի 
պանելներ և այլ լրակազմեր, 1 կՎ-ից ավել լարման  

 27.12.32.300 Պանելներ թվային կառավարման, 1000 Վ-ից ավելի լարման, բայց 72,5 Վ-ից 
ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

27.12.32.500 Պանելներ թվային կառավարման, 72,5 Վ-ից ավել լարման մվ. 
քն. 

27.12.4 Էլեկտրական բաշխիչ կամ կարգավորող սարքերի մասեր 
 27.12.40 Էլեկտրական բաշխիչ կամ կարգավորող սարքերի մասեր 
 27.12.40.300 Վահաններ բաշխիչ, պանելներ, պատվանդաններ, սեղաններ, պահարաններ 

և այլ հենամասեր (վահաններ, պանելներ և այլն) 27.12.3 կարգի 
արտադրանքի համար, չհամալրված համապատասխան սարքավորմամբ 

մվ. 
քն. 

27.12.40.900 Այլ մասեր սարքերի, դասվող 27.12.1- 27.12.3 կարգերում   

27.12.9 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.12.99 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

 27.12.99.000 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.2 Մարտկոցներ և կուտակիչներ 
 27.20 Մարտկոցներ և կուտակիչներ 
 27.20.1 Առաջնային տարրեր, առաջնային տարրերի մարտկոցներ և դրանց մասերը 
  

27.20.11 Առաջնային տարրեր և առաջնային տարրերի մարտկոցներ  
 27.20.11.100 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային  մվ. 
քն. 

27.20.11.110 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). գլանային  

մվ. 
քն. 

27.20.11.120 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.130 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). այլ 

մվ. 
քն. 

27.20.11.150 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ոչ ալկալիական). գլանային  

մվ. 
քն. 

27.20.11.170 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ոչ ալկալիական). սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.190 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ոչ ալկալիական). այլ 

մվ. 
քն. 

27.20.11.200 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային  մվ. 
քն. 
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27.20.11.230 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. 
գլանային  

մվ. 
քն. 

27.20.11.250 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. 
սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.270 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. այլ մվ. 
քն. 

27.20.11.300 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային մվ. 
քն. 

27.20.11.330 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. 
գլանային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.350 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. 
սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.370 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. այլ մվ. 
քն. 

27.20.11.500 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային և 
օդացինկային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.510 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. գլանային մվ. 
քն. 

27.20.11.520 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. 
սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.530 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. այլ մվ. 
քն. 

27.20.11.550 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. գլանային մվ. 
քն. 

27.20.11.560 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. 
սկավառակային 

մվ. 
քն. 

27.20.11.580 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. այլ մվ. 
քն. 

27.20.11.700 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ մվ. 
քն. 

27.20.11.730 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, գլանային մվ. 
քն. 

27.20.11.750 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, սկավառակային մվ. 
քն. 

27.20.11.790 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.20.12 Առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների մասեր 

 27.20.12.000 Առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների մասեր  
 27.20.2 Էլեկտրական կուտակիչներ և դրանց մասերը  
 27.20.21 Կուտակիչներ կապարային` մխոցային շարժիչների գործարկման համար  

 27.20.21.100 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ոչ ավել 
քաշով, հեղուկ էլեկտրոլիտով 

մվ. 
քն. 
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27.20.21.300 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ոչ ավել 
քաշով, այլ էլեկտրոլիտներով 

մվ. 
քն. 

27.20.21.500 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ավել քաշով, 
հեղուկ էլեկտրոլիտով 

մվ. 
քն. 

27.20.21.700 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ավել քաշով, 
այլ էլեկտրոլիտներով 

մվ. 
քն. 

27.20.22 Կուտակիչներ կապարային, բացի մխոցային շարժիչների գործարկման 
համար կուտակիչներից 

 27.20.22.100 Կուտակիչներ կապարային, քարշային, հեղուկ էլեկտրոլիտով մվ. 
քն. 

27.20.22.300 Կուտակիչներ կապարային, քարշային, այլ էլեկտրոլիտներով մվ. 
քն. 

27.20.22.500 Կուտակիչներ կապարային, այլ, հեղուկ էլեկտրոլիտով  մվ. 
քն. 

27.20.22.700 Կուտակիչներ կապարային, այլ, այլ էլեկտրոլիտներով մվ. 
քն. 

27.20.23 Կուտակիչներ կադմիումանիկելային, նիկել-երկաթահիդրիդային, 
լիթիումաիոնային, լիթիումապոլիմերային, երկաթանիկելային և այլ 
էլեկտրական կուտակիչներ 

 27.20.23.100 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, հերմետիկ  մվ. 
քն. 

27.20.23.300 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, քարշային մվ. 
քն. 

27.20.23.500 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, այլ  մվ. 
քն. 

27.20.23.700 Կուտակիչներ նիկել-երկաթային մվ. 
քն. 

27.20.23.800 Կուտակիչներ էլեկտրական այլ, ներառյալ նիկել-հիդրիդային  մվ. 
քն. 

27.20.23.830 Կուտակիչներ էլեկտրական, նիկել-հիդրիդային  մվ. 
քն. 

27.20.23.850 Կուտակիչներ էլեկտրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

27.20.24 Էլեկտրական կուտակիչների մասեր, ներառյալ զատիչները  
 27.20.24.300 Թիթեղներ կուտակիչների էլեկտրական կգ 

27.20.24.500 Զատիչներ կուտակիչների էլեկտրական կգ 

27.20.24.900 Մասեր կուտակիչների էլեկտրական, այլ  կգ 

27.20.9 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.20.99 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.20.99.000 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.3 Էլեկտրահաղորդալարեր և դրանց միացման սարքվածքներ 
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27.31 Մալուխներ թելքաօպտիկական  
 27.31.1 Մալուխներ թելքաօպտիկական 
 27.31.11 Մալուխներ թելքաօպտիկական, կազմված անհատական պարուտակով 

թելքերից    
27.31.11.000 Մալուխներ թելքաօպտիկական, կազմված անհատական պարուտակով 

թելքերից  
կգ 

27.31.12 Օպտիկական թելք և օպտիկական թելքերի փնջեր. թելքաօպտիկական 
մալուխներ, բացի անհատական պարուտակով թելքերից կազմված 
մալուխներից   

27.31.12.100 Թելքեր օպտիկական, քուղեր և մալուխներ թելքաօպտիկական  կգ 

27.31.12.150 Մալուխներ պատկերների հաղորդման համար կգ 

27.31.12.190 Թելքեր օպտիկական, քուղեր և մալուխներ թելքաօպտիկական, այլ կգ 

27.31.12.700 Օբյեկտիվներ հավաքած, ցանկացած նյութից, բացի 26.70.1 ենթակարգի 
օբյեկտիվներից  

մվ. 
քն. 

27.31.12.900 Զտիչներ հավաքած, ցանկացած նյութից մվ. 
քն. 

27.31.9 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.31.99 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.31.99.000 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.32 Այլ էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ 
 27.32.1 Այլ էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ  

27.32.11 Հաղորդալարեր փաթույթային, մեկուսացված    
27.32.11.300 Հաղորդալարեր մեկուսացված փաթույթային, լաքապատված և 

արծնապատված  
կգ 

27.32.11.500 Հաղորդալարեր մեկուսացված փաթույթային, այլ կգ 

27.32.12 Մալուխներ համառանցք և էլեկտրական հոսանքի այլ համառանցք 
հաղորդիչներ  

 27.32.12.000 Մալուխներ համառանցք և էլեկտրական հոսանքի այլ համառանցք 
հաղորդիչներ  

կգ 

27.32.13 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման 
  

27.32.13.300 Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, կիրառվող էլեկտրակապում, 
միակցիչներով կամ առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

կգ 

27.32.13.500 Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, կիրառվող տվյալների 
փոխանցման և կառավարման համակարգերում, միակցիչներով կամ առանց 
դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

կգ 

27.32.14 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ավել լարման  

 27.32.14.000 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ավել լարման  
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27.32.9 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից       

27.32.99 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից       

27.32.99.000 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից       

27.33 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներ   
27.33.1 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներ  

27.33.11 Անջատիչներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.33.11.100 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 

լարման, ուժային շղթաների համար  
մվ. 
քն. 

27.33.11.200 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, կառավարման շղթաների և օժանդակ շղթաների համար  

մվ. 
քն. 

27.33.11.300 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, էլեկտրոնային սարքերում օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.33.11.400 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, արդյունաբերական կիրառման և համանման նպատակների համար  

մվ. 
քն. 

27.33.11.500 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, կիրառվող էլեկտրատեխնիկայում, գործողության մեջ դրվող 
էլեկտրամեխանիկական եղանակով  

մվ. 
քն. 

27.33.11.600 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, կիրառվող էլեկտրատեխնիկայում, գործողության մեջ դրվող 
էլեկտրոնային սարքվածքների օգնությամբ  

մվ. 
քն. 

27.33.11.700 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման, չհանովի, գործողության մեջ դրվող էլեկտրամեխանիկական 
եղանակով  

մվ. 
քն. 

27.33.11.800 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավելի 
լարման, չհանովի, գործողության մեջ դրվող էլեկտրոնային սարքվածքների 
միջոցով  

մվ. 
քն. 

27.33.11.900 Անջատիչներ ծրագրային ղեկավարմամբ, սահմանափակիչներ 
բեռնվածության, անջատիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, 1000 Վ-ից ոչ 
ավելի լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.12 Լամպակոթառներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 27.33.12.000 Լամպակոթառներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.33.13 Խրոցակներ, վարդակներ և Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ 
պաշտպանության այլ էլեկտրական սարքվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 27.33.13.100 Խրոցակներ և վարդակներ համառանցք մալուխների համար, 1000 Վ-ից ոչ 
ավել լարման  

մվ. 
քն. 
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27.33.13.300 Խրոցակներ և վարդակներ տպասխեմաների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.500 Խրոցակներ և վարդակներ (բացի համառանցք և տպասխեմաների 
միակցիչների), 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.510 Խրոցակներ և վարդակներ, սևեռված տեղակայման համար, 
արդյունաբերական կիրառման և համանման նպատակների համար, 1000 Վ-
ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.520 Խրոցակներ, կենցաղային կիրառման և համանման նպատակների համար, 
1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.530 Վարդակներ, սևեռված տեղակայման համար, կենցաղային կիրառման և 
համանման նպատակների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.550 Միակցիչներ էլեկտրական գլանային, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.33.13.560 Միակցիչներ էլեկտրական ուղղանկյուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.33.13.570 Միակցիչներ էլեկտրական թելքաօպտիկական, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.33.13.580 Վարդակներ այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման մվ. 
քն. 

27.33.13.600 Տարրեր էլեկտրատեխնիկական, նախապես հավաքած, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման 

մվ. 
քն. 

27.33.13.630 Տարրեր էլեկտրատեխնիկական, նախապես հավաքած, կենցաղային 
կիրառման համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.650 Համակարգեր էլեկտրական հաղորդաթիթեղների և հաղորդաձողեր 
պատրաստի, արդյունաբերական կիրառման համար, 1000 Վոլտից ոչ ավել 
լարման  

մվ. 
քն. 

27.33.13.700 Միացքներ, հպակային տարրեր և սեղմակային կոճղակներ, էլեկտրական 
հաղորդալարերի համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 

մվ. 
քն. 

27.33.13.800 Սարքեր միացման կամ միակցման համար, էլեկտրական շղթաների, այլ, 
1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 

մվ. 
քն. 

27.33.14 Էլեկտրական մեկուսիչ ամրան պլաստմասսե 
 27.33.14.100 Արտադրատեսակներ շինարարական պլաստմասսե, այլ, ներառյալ պատերի 

համար խցանները, էլեկտրական շղթաների համար ճոռերը 
կգ 

27.33.14.200 Արմատուրաներ էլեկտրամեկուսացման պլաստմասսե կգ 

27.33.9 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

 27.33.99 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից       

27.33.99.000 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     
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27.4 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանք 
  

27.40 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանք 
  

27.40.1 Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր գազապարպումային. 
աղեղալամպեր  

 27.40.11 Լամպեր հերմետիկ, նեղ ուղղորդված լույսի  

 27.40.11.000 Լամպեր հերմետիկ, նեղ ուղղորդված լույսի  մվ. 
քն. 

27.40.12 Հալոգենային շիկացման լամպեր վոլֆրամաթելով, բացի 
անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր ճառագայթման լամպերից  

 27.40.12.500 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, (բացի անդրամանուշակագույն 
և ենթակարմիր լամպերի), ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

մվ. 
քն. 

27.40.12.900 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ մվ. 
քն. 

27.40.12.930 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ, 100 Վ-ից ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.40.12.950 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ, 100 Վ-ից ոչ ավել լարման  մվ. 
քն. 

27.40.13 Լամպեր շիկացման, 200 Վտ-ից ոչ ավել հզորության, 100 Վ-ից ավել 
լարման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 27.40.13.000 Լամպեր շիկացման, 200 Վտ-ից ոչ ավել հզորության, 100 Վ-ից ավել լարման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

27.40.14 Այլ շիկացման լամպեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 27.40.14.600 Լամպեր շիկացման, մոտոցիկլների կամ ավտոմեքենաների համար  մվ. 
քն. 

27.40.14.900 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

27.40.14.930 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 100 Վ-ից 
ավել լարման 

մվ. 
քն. 

27.40.14.950 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 100 Վ-ից ոչ 
ավել լարման  

մվ. 
քն. 

27.40.15 Լամպեր պարպումային. լամպեր անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր 
ճառագայթման. աղեղալամպեր  

 27.40.15.100 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
լյումինեսցենտային, ջերմակատոդով, երկլամպակոթային 

մվ. 
քն. 

27.40.15.300 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
լյումինեսցենտային, ջերմակատոդով, բացի երկլամպակոթայինի 

մվ. 
քն. 

27.40.15.500 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
սնդիկային և նատրիումային 

մվ. 
քն. 

27.40.15.530 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
սնդիկային 

մվ. 
քն. 

27.40.15.560 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
նատրիումային 

մվ. 
քն. 
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27.40.15.590 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), այլ մվ. 
քն. 

27.40.15.700 Լամպեր անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր և աղեղային լամպեր  մվ. 
քն. 

27.40.2 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ  
 27.40.21 Լուսատուներ և լապտեր էլեկտրական, շարժական, աշխատող 

ներսարքված չոր տարրերի մարտկոցներից, կուտակիչներից, մագնետո 
 27.40.21.000 Լուսատուներ և լապտեր էլեկտրական, շարժական, աշխատող ներսարքված 

չոր տարրերի մարտկոցներից, կուտակիչներից, մագնետո 
 27.40.22 Լուսատուներ էլեկտրական` սեղանի, հատակադիր, գիշերալամպեր  

 27.40.22.300 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) 
շիկացման լամպերի և լյումինեսցենտային լամպերի հետ օգտագործման 
համար 

մվ. 
քն. 

27.40.22.500 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի), 
գազապարպումային լամպերի հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.22.900 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի), այլ 
լամպերի հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.23 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ ոչ էլեկտրական 
 27.40.23.000 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ ոչ էլեկտրական մվ. 
քն. 

27.40.24 Լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ և համանման 
սարքվածքներ 

 27.40.24.000 Լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ և համանման 
սարքվածքներ 

մվ. 
քն. 

27.40.25 Ջահեր, կախովի կամ պատի այլ էլեկտրական լուսավորման 
սարքվածքներ  

 27.40.25.300 Ջահեր և այլ էլեկտրական առաստաղային և պատի լուսավորման 
սարքվածքներ, բացի բաց հասարակական տեղերում լուսավորման համար 
կիրառվողների  

մվ. 
քն. 

27.40.25.310 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված 
լույսի) շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.320 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված 
լույսի) հալոգենավոլֆրամային լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.330 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված 
լույսի) լյումինեսցենտային լրակազմ լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.340 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված 
լույսի) այլ լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.400 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.470 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.480 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, այլ լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 
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27.40.25.500 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության 
աստիճանը ոչ պակաս 20), լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.530 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության 
աստիճանը ոչ պակաս 20), շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.550 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության 
աստիճանը ոչ պակաս 20), լյումինեսցենտային լամպերի հետ օգտագործման 
համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.590 Սարքեր լուսավորման, արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության 
աստիճանը ոչ պակաս 20), այլ լամպերի հետ օգտագործման համար  

մվ. 
քն. 

27.40.25.600 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), լամպերի 
հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.630 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), շիկացման 
լամպերի հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.650 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), 
լյումինեսցենտային կոմպակտ լամպերի հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.670 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), 
լյումինեսցենտային այլ լամպերի հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.690 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), այլ լամպերի 
հետ օգտագործման համար 

մվ. 
քն. 

27.40.25.700 Սարքվածքներ լուսավորման, այլ մվ. 
քն. 

27.40.25.710 Սարքվածքներ լուսավորման, այլ, սարքեր լուսավորման, վթարային մվ. 
քն. 

27.40.25.790 Սարքվածքներ լուսավորման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

27.40.3 Այլ լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ 
 27.40.31 Լուսանկարչական  բռնկալամպեր և լուսանկարչական լուսավորիչներ 

«խորանարդիկ» տեսակի և համանման պատրաստվածքներ 
 27.40.31.000 Լուսանկարչական  բռնկալամպեր և լուսանկարչական լուսավորիչներ 

«խորանարդիկ» տեսակի և համանման պատրաստվածքներ 
մվ. 
քն. 

27.40.32 Լուսավորման հավաքակազմեր ամանորի տոնածառների հանար 
 27.40.32.000 Լուսավորման հավաքակազմեր ամանորի տոնածառների հանար 
 27.40.33 Լուսարձակներ և նեղ ուղղորդված լույսի համանման լուսատուներ 

 27.40.33.000 Լուսարձակներ և նեղ ուղղորդված լույսի համանման լուսատուներ մվ. 
քն. 

27.40.39 Այլ լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

 27.40.39.100 Սարքվածքներ լուսավորման և լուսային ազդանշանային, սարքվածքներ 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

27.40.39.900 Էլեկտրական լամպեր և լուսավորման սարքվածքներ, այլ  մվ. 
քն. 

27.40.4 Լամպերի և լուսավորման սարքավորանքի մասեր  
 27.40.41 Շիկացման լամպերի կամ պարպումային լամպերի մասեր  
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27.40.41.000 Շիկացման լամպերի կամ պարպումային լամպերի մասեր  կգ 

27.40.42 Լուսատուների և լուսավորման սարքվածքների մասեր  
 27.40.42.300 Մասեր շարժական էլեկտրական սարքավորանքի լուսավորման 27.40.21 

ենթադասի 
կգ 

27.40.42.500 Մասեր (բացի ապակե և պլաստմասսե) լուսատուների, լուսավորման 
սարքավորանքի և համանման արտադրատեսակների  

կգ 

27.40.9 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 27.40.99 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

 27.40.99.000 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 27.5 Կենցաղային սարքեր 
 27.51 Կենցաղային էլեկտրասարքեր 

 27.51.1 Սառնարաններ և սառնախցիկներ. լվացքի մեքենաներ. էլեկտրական 
ծածկոցներ. օդափոխիչներ 

 27.51.11 Սառնարաններ և սառնախցիկներ կենցաղային 

 27.51.11.100 Սառնարաններ-սառցարաններ, համակցված, առանձին արտաքին դռներով մվ. 
քն. 

27.51.11.300 Սառնարաններ կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.11.330 Սառնարաններ կենցաղային, բացի ներկառուցվածներից մվ. 
քն. 

27.51.11.350 Սառնարաններ կենցաղային, ներկառուցված մվ. 
քն. 

27.51.11.500 Սառցարաններ ”արկղ” տեսակի, 800 լ-ից ոչ ավելի տարողության մվ. 
քն. 

27.51.11.700 Սառցարաններ ուղղահայաց տեսակի, 900 լ-ից ոչ ավելի տարողության  մվ. 
քն. 

27.51.12 Սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ  
 27.51.12.000 Սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ  մվ. 
քն. 

27.51.13 Լվացքի մեքենաներ և հագուստը չորացնող մեքենաներ, կենցաղային 
 27.51.13.300 Մեքենաներ լվացքի, լրիվ ավտոմատ, չոր սպիտակեղենի 10 կգ-ից ոչ ավել 

տարողության 
մվ. 
քն. 

27.51.13.500 Մեքենաներ լվացքի ոչ ավտոմատ, չոր սպիտակեղենի 10կգ-ից ոչ ավել 
տարողության 

մվ. 
քն. 

27.51.13.700 Մեքենաներ չորացնող, չոր սպիտակեղենի 10 կգ-ից ոչ ավել տարողության մվ. 
քն. 

27.51.14 Էլեկտրական ծածկոցներ  
 27.51.14.000 Էլեկտրական ծածկոցներ  մվ. 
քն. 
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27.51.15 Օդափոխիչներ, օդաքաշ և ներհոս-օդաքաշ պահարաններ, կենցաղային 
  

27.51.15.300 Օդափոխիչներ մվ. 
քն. 

27.51.15.500 Պահարաններ օդաքաշ, օդափոխիչով, 120 սմ-ից ոչ ավել հորիզոնական 
չափի 

մվ. 
քն. 

27.51.2 Այլ էլեկտրական կենցաղային սարքեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 27.51.21 Էլեկտրամեխանիկական կենցաղային սարքեր, ներսարքված 
էլեկտրաշարժիչով   

27.51.21.100 Փոշեկուլներ կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.21.130 Փոշեկուլներ կենցաղային, 110 Վ-ից ոչ պակաս լարման մվ. 
քն. 

27.51.21.150 Փոշեկուլներ կենցաղային, 110 Վ-ից պակաս լարման մվ. 
քն. 

27.51.21.300 Հատակափայլիչներ կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.21.400 Մսաղացներ կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.21.500 Օգտահանիչներ թափոնների, խոհանոցային մվ. 
քն. 

27.51.21.600 Սրճաղացներ կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.21.700 Խառնիչներ, սննդամթերքի մանրատիչներ և հյութամզիչներ մվ. 
քն. 

27.51.21.900 Սարքեր էլեկտրական կենցաղային, այլ մվ. 
քն. 

27.51.22 Ածելիներ, մազահեռացման կամ մազերի խուզման սարքեր, ներսարքված 
էլեկտրաշարժիչով  

 

27.51.22.300 Էլեկտրական ածելիներ մվ. 
քն. 

27.51.22.500 Մեքենաներ էլեկտրական, մազերի կտրման համար և հարմարանքներ, 
ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, մազերի հեռացման համար  

մվ. 
քն. 

27.51.23 Էլեկտրաջերմային սարքեր մազահարդարման կամ ձեռքերի չորացման 
համար. էլեկտրական արդուկներ 

 

27.51.23.100 Չորուցիչներ էլեկտրական, մազերի մվ. 
քն. 

27.51.23.130 Թասակներ մազերի չորացման համար  մվ. 
քն. 

27.51.23.150 Չորուցիչներ էլեկտրական, մազերի համար, այլ մվ. 
քն. 

27.51.23.300 Սարքեր մազերի հարդարման և գալարացման համար  մվ. 
քն. 

27.51.23.500 Չորուցիչներ էլեկտրական, ձեռքերի համար, ջերմային  մվ. 
քն. 
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27.51.23.700 Արդուկներ էլեկտրական մվ. 
քն. 

27.51.23.730 Արդուկներ էլեկտրական, շոգեխոնավացմամբ մվ. 
քն. 

27.51.23.750 Արդուկներ էլեկտրական, այլ մվ. 
քն. 

27.51.24 Այլ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր  

27.51.24.200 Սրճեփներ էլեկտրական կամ էլեկտրաթեյնիկներ, կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.24.300 Տաքացուցիչներ ափսեների և սննդի համար, կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.24.900 Տապակիչներ (ճարպաջեռոցներ) և սարքեր էլեկտրաջեռուցիչ կենցաղային, 
այլ 

մվ. 
քն. 

27.51.24.910 Տապակիչներ (ճարպաջեռոցներ) կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.24.990 Սարքեր էլեկտրաջեռուցիչ կենցաղային, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.51.25 Էլեկտրաջեռուցիչներ հոսանուտ կամ կուտակային տեսակի և եռոցներ  

27.51.25.300 Ջրատաքացուցիչներ էլեկտրական արագ գործողության (ոչ իներցիական) մվ. 
քն. 

27.51.25.500 Ջրատաքացուցիչներ էլեկտրական, այլ մվ. 
քն. 

27.51.25.700 Էլեկտրաեռոցներ ընկղմվող մվ. 
քն. 

27.51.26 Օդատաքացուցիչ էլեկտրասարքեր և հողի տաքացման համար 
էլեկտրասարքեր 

 27.51.26.300 Էլեկտրասարքեր ջեռուցիչ, կուտակչային (մարտկոցներ ջերմակուտակիչ) մվ. 
քն. 

27.51.26.500 Մարտկոցներ հեղուկային, էլեկտրական ջերմափոխանցիչներ և 
էլեկտրաջերմային օդափոխիչներ 

մվ. 
քն. 

27.51.26.530 Սարքեր էլեկտրական, ջեռուցիչ շրջապտտական (մարտկոցներ հեղուկային) մվ. 
քն. 

27.51.26.550 Ջերմափոխանցիչներ էլեկտրական  մվ. 
քն. 

27.51.26.570 Սարքեր ջեռուցիչ, ներկառուցված օդափոխիչներով (էլեկտրական 
ջերմաօդափոխիչներ) 

մվ. 
քն. 

27.51.26.900 Սարքեր էլեկտրական ջեռուցիչ, այլ մվ. 
քն. 

27.51.27 Միկրոալիքային վառարաններ 
 27.51.27.000 Միկրոալիքային վառարաններ մվ. 
քն. 

27.51.28 Այլ վառարաններ. եփման կաթսաներ, խոհանոցային սալեր, եփման 
պանելներ. թավաներ, գրիլներ   

27.51.28.100 Էլեկտրասալիկներ` ջեռոցային պահարան և օջախահարթակ պարունակող մվ. 
քն. 
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27.51.28.300 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի 
տաքացման համար, կենցաղային 

մվ. 
քն. 

27.51.28.330 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի 
տաքացման համար, կենցաղային, ներկառուցված 

մվ. 
քն. 

27.51.28.350 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի 
տաքացման համար, կենցաղային, այլ 

մվ. 
քն. 

27.51.28.500 Գրիլներ և ռոստերներ, կենցաղային մվ. 
քն. 

27.51.28.700 Վառարաններ էլեկտրական կենցաղային, ներկառուցված մվ. 
քն. 

27.51.28.900 Վառարաններ էլեկտրական կենցաղային, այլ մվ. 
քն. 

27.51.29 Էլեկտրական տաքացուցիչ դիմադրություններ   

27.51.29.000 Էլեկտրական տաքացուցիչ դիմադրություններ  կգ 

27.51.3 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մասեր 
 27.51.30 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մասեր  
 27.51.30.300 Մասեր փոշեկուլների կամ հատակափայլիչների, էլեկտրամեխանիկական, 

կենցաղային 
մվ. 
քն. 

27.51.30.500 Մասեր մազերի կտրման ածելիների և մեքենաների համար, 
ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

մվ. 
քն. 

27.51.30.700 Մասեր հարմարանքների, 27.51.21, 29.71.25 - 27.51.24 ենթակարգերի մվ. 
քն. 

27.51.9 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.51.99 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 27.51.99.000 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.52 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր   
27.52.1 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր սննդի պատրաստման և տաքացման 

համար 
 27.52.11 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր սննդի պատրաստման և ափսեների 

տաքացման համար, սև մետաղներից կամ պղնձից  
 27.52.11.100 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 

տաքացման համար, գազային վառելիքով 
մվ. 
քն. 

27.52.11.130 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, գազային վառելիքով, ջեռոցի հետ 

մվ. 
քն. 

27.52.11.150 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման 
և տաքացման համար, գազային վառելիքով, այլ 

մվ. 
քն. 

27.52.11.300 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, հեղուկ վառելիքով 

մվ. 
քն. 

27.52.11.500 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով 

մվ. 
քն. 
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27.52.11.530 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով, խոհանոցային սալեր 

մվ. 
քն. 

27.52.11.550 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով, այլ 

մվ. 
քն. 

27.52.11.700 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, պղնձից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար և դրանց մասեր  

մվ. 
քն. 

27.52.12 Գազով, հեղուկ կամ պինդ վառելիքով աշխատող այլ կենցաղային սարքեր  

 27.52.12.300 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային 
վառելիքով 

մվ. 
քն. 

27.52.12.330 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային 
վառելիքով, արտածման խողովակով 

մվ. 
քն. 

27.52.12.350 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային 
վառելիքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.52.12.500 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ 
վառելիքով 

մվ. 
քն. 

27.52.12.530 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ 
վառելիքով, արտածման խողովակով 

մվ. 
քն. 

27.52.12.550 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ 
վառելիքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.52.12.700 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, պինդ 
վառելիքով 

մվ. 
քն. 

27.52.13 Օդատաքացուցիչներ կամ տաք օդի մատուցման բաշխիչ սարքվածքներ 
սև մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

27.52.13.000 Օդատաքացուցիչներ կամ տաք օդի մատուցման բաշխիչ սարքվածքներ սև 
մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

27.52.14 Ջրատաքացուցիչներ ոչ էլեկտրական, հոսանուտ կամ կուտակային 
տեսակի  

 27.52.14.000 Ջրատաքացուցիչներ ոչ էլեկտրական, հոսանուտ կամ կուտակային տեսակի  մվ. 
քն. 

27.52.2 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ 
էլեկտրական կենցաղային սարքերի մասեր 

 27.52.20 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ 
էլեկտրական կենցաղային սարքերի մասեր 

 27.52.20.000 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ 
էլեկտրական կենցաղային սարքերի մասեր 

մվ. 
քն. 

27.52.9 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.52.99 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.52.99.000 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 27.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանք  
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27.90 Այլ էլեկտրական սարքավորանք 
 27.90.1 Այլ էլեկտրական սարքավորանք և դրանց մասերը 
 27.90.11 Էլեկտրական մեքենաներ և հատուկ գործառույթներով էլեկտրական 

սարքեր   
27.90.11.000 Մեքենաներ և սարքավորումներ, էլեկտրական, հատուկ նշանակության, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
կգ 

27.90.12 Մեկուսիչներ էլեկտրական. մեկուսիչ արմատուրներ էլեկտրական 
մեքենաների և սարքավորանքի համար. մեկուսիչ փողակներ 
էլեկտրալարերի համար 

 

27.90.12.300 Մեկուսիչներ էլեկտրական, այլ նյութերից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

կգ 

27.90.12.500 Ամրաններ մեկուսիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  կգ 

27.90.13 Էլեկտրոդներ և էլեկտրատեխնիկայում օգտագործվող այլ 
արտադրատեսակներ գրաքարից կամ ածխածնի այլ տեսակներից 

 

27.90.13.300 Էլեկտրոդներ ածխային, էլեկտրավառարանների համար  կգ 

27.90.13.500 Էլեկտրոդներ ածխային (բացի էլեկտրոդների՝ էլեկտրավառարանների 
համար) 

կգ 

27.90.13.700 Խոզանակներ ածխային  կգ 

27.90.13.900 Արտադրատեսակներ գրաքարից կամ ածխածնի այլ տեսակներից, 
էլեկտրատեխնիկական նշանակության 

կգ 

27.90.2 Ցուցչային պանելներ հեղուկ բյուրեղների կամ լուսարձակող դիոդների 
հիմքով. լուսային կամ ձայնային էլեկտրական ազդանշանային սարքեր  

 27.90.20 Ցուցչային պանելներ հեղուկ բյուրեղների կամ լուսարձակող դիոդների 
հիմքով. լուսային կամ ձայնային էլեկտրական ազդանշանային սարքեր  

27.90.20.100 Պանելներ ցուցչային  կգ 

27.90.20.130 Պանելներ ցուցչային (ներառյալ պանելներ՝ հեղուկ բյուրեղների վրա)  կգ 

27.90.20.150 Պանելներ ցուցչային լուսաճառագայթող դիոդների վրա  կգ 

27.90.3 Էլեկտրական գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման և 
եռակցման համար. մեքենաներ և ապարատներ մակերևութային  
ջերմամշակման և գազաջերմային փոշեպատման համար    

27.90.31 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման և եռակցման համար. էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ 
մետաղների կամ մետաղի եռակալված կարբիդների գազաջերմային 
փոշեպատման համար   

27.90.31.130 Զոդիչներ և զոդիչ ատրճանակներ, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար  մվ. 
քն. 

27.90.31.150 Մեքենաներ և սարքեր, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար, այլ մվ. 
քն. 

27.90.31.200 Մեքենաներ մետաղների եռակցման համար, դիմադրության միջոցով մվ. 
քն. 

27.90.31.500 Մեքենաներ և սարքեր աղեղային (ներառյալ պլազմա-աղեղային) մետաղների 
եռակցման համար, ավտոմատ կամ կիսավտոմատ 

մվ. 
քն. 
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27.90.5 Էլեկտրական կոնդենսատորներ  
27.90.51 Կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության, 50/60 Հց հաճախության 

էլեկտրական շղթաների համար, 0,5 Վտ-ից ոչ պակաս ռեակտիվ 
հզորության  

 27.90.51.000 Կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության, 50/60 Հց հաճախության 
էլեկտրական շղթաների համար, 0,5 Վտ-ից ոչ պակաս ռեակտիվ հզորության  

մվ. 
քն. 

27.90.52 Այլ կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության  
 27.90.52.300 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, տանտալային 

էլեկտրալիտային 
մվ. 
քն. 

27.90.52.500 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, ալյումինե 
էլեկտրալիտային 

մվ. 
քն. 

27.90.52.700 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե 
դիէլեկտրիկով 

մվ. 
քն. 

27.90.52.730 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե 
դիէլեկտրիկով, միաշերտ  

մվ. 
քն. 

27.90.52.750 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե 
դիէլեկտրիկով, բազմաշերտ  

մվ. 
քն. 

27.90.52.770 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, թղթե կամ 
թաղանթե դիէլեկտրիկով 

մվ. 
քն. 

27.90.52.790 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, այլ մվ. 
քն. 

27.90.53 Կոնդենսատորներ փոփոխական կամ կարգավորվող  ունակության 
(նախապես սարքաբերելի) 

 

27.90.53.000 Կոնդենսատորներ փոփոխական կամ կարգավորվող  ունակության 
(նախապես սարքաբերելի) 

մվ. 
քն. 

27.90.6 Էլեկտրական ռեզիստորներ, բացի տաքացուցիչ ռեզիստորների   
27.90.60 Էլեկտրական ռեզիստորներ, բացի տաքացուցիչ ռեզիստորների  

 27.90.60.200 Դիմադրիչներ հաստատուն ածխածնային, բաղադրանյութային կամ 
ժապավենային  

մվ. 
քն. 

27.90.60.300 Դիմադրիչներ հաստատուն, այլ  մվ. 
քն. 

27.90.60.350 Դիմադրիչներ հաստատուն, 20 Վտ-ից ոչ ավելի հզորության  մվ. 
քն. 

27.90.60.370 Դիմադրիչներ հաստատուն, 20 Վտ-ից ավելի հզորության  մվ. 
քն. 

27.90.60.500 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե մվ. 
քն. 

27.90.60.550 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե, 20 Վտ-ից ոչ ավելի հզորության  մվ. 
քն. 

27.90.60.570 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե, 20 Վտ-ից ավելի հզորության  մվ. 
քն. 

27.90.60.700 Դիմադրիչներ փոփոխական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
(ներառյալ ռեոստատներ և պոտենցաչափեր) 

մվ. 
քն. 
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27.90.7 Էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքներ, էլեկտրասարքավորումներ 
անվտանգության ապահովման կամ երթևեկության կառավարման համար 
երկաթուղիներում, ավտոմոբիլային ուղիներում, ներքին ջրուղիներում, 
կայանատեղերի հրապարակներում, նավակառանային կառույցներում, 
օդանավակայաններում  

 

27.90.70 Էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքներ, էլեկտրասարքավորումներ 
անվտանգության ապահովման կամ երթևեկության կառավարման համար 
երկաթուղիներում, ավտոմոբիլային ուղիներում, ներքին ջրուղիներում, 
կայանատեղերի հրապարակներում, նավակառանային կառույցներում, 
օդանավակայաններում   

27.90.70.100 Սարքավորանք էլեկտրաազդանշանման, երկաթուղային ճանապարհների և 
տրամվայի գծերի  

մվ. 
քն. 

27.90.70.300 Սարքավորանք էլեկտրաազդանշանման, ավտոմոբիլային ճանապարհների, 
ջրային ուղիների, կայանատեղերի, նավակայանային կառույցների կամ 
օդակայանների համար 

մվ. 
քն. 

27.90.8 Էլեկտրական կոնդենսատորների, ռեզիստորների, ռեոստատների և 
պոտենցաչափերի մասեր    

27.90.81 Էլեկտրական կոնդենսատորների մասեր 
 27.90.81.000 Էլեկտրական կոնդենսատորների մասեր մվ. 
քն. 

27.90.82 Էլեկտրական ռեզիստորների, ռեոստատների և պոտենցաչափերի մասեր 

 27.90.82.000 Էլեկտրական ռեզիստորների, ռեոստատների և պոտենցաչափերի մասեր մվ. 
քն. 

27.90.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 27.90.99 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 27.90.99.000 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից       

28 Մեքենաներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 28.1 Ընդհանուր նշանակության մեքենաներ 
 28.11 Շարժիչներ և տուրբիններ, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 

օդագնացական շարժիչներից 
 28.11.1 Շարժիչներ, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական 

շարժիչներից  

28.11.11 Շարժիչներ կախովի, նավերի համար 
 28.11.11.000 Շարժիչներ կախովի, նավերի համար մվ. 
քն. 

28.11.12 Շարժիչներ նավի, կայծային վառումով. այլ շարժիչներ 
 28.11.12.300 Շարժիչներ ներքին այրման, կայծային վառքով, մխոցի պտտական կամ 

առաջընթաց- հետընթաց շարժման, նավային քարշային (բացի 
կախովիներից) 

մվ. 
քն. 
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28.11.12.500 Շարժիչներ ներքին այրման, կայծային վառքով, մխոցի պտտական կամ 
առաջընթաց- հետընթաց շարժման, նավային քարշի (բացի նավային, 
ավիացիոն և մխոցային) 

մվ. 
քն. 

28.11.13 Այլ մխոցային շարժիչներ ներքին այրման կամ մխոցային շարժիչներ 
սեղմումային բոցավառումով  

 28.11.13.100 Շարժիչներ ներքին այրման, մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային 

մվ. 
քն. 

28.11.13.110 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 100 կՎտ-ից ոչ 
ավելի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.130 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 100 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 200 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.150 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 200 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 500 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.170 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 500 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 1000 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.190 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 1000 կՎտ-ից ավելի 
հզորության  

մվ. 
քն. 

28.11.13.200 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, ռելսային տրանսպորտի համար, այլ 

մվ. 
քն. 

28.11.13.300 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 100 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության  

մվ. 
քն. 

28.11.13.310 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 15կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության  

մվ. 
քն. 

28.11.13.330 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 15 կՎտ-ից ավելի, բայց 30 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.350 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 30 կՎտ-ից ավելի, բայց 50 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.370 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 50 կՎտ-ից ավելի, բայց 100 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.500 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 100 կՎտ-ից ավելի, բայց 500 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

մվ. 
քն. 
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28.11.13.530 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 100 կՎտ-ից ավելի հզորության, բայց 200 կՎտ-ից ոչ ավել  

մվ. 
քն. 

28.11.13.550 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 200 կՎտ-ից ավելի հզորության, բայց 300 կՎտ-ից ոչ ավել  

մվ. 
քն. 

28.11.13.570 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 300 կՎտ-ից ավելի հզորության, բայց 500 կՎտ-ից ոչ ավել  

մվ. 
քն. 

28.11.13.700 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 500 կՎտ-ից ավելի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.13.730 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 500 կՎտ-ից ավելի հզորության, բայց 1000 կՎտ-ից ոչ ավել  

մվ. 
քն. 

28.11.13.750 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով 
(դիզելներ կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման 
համար, 1000 կՎտ-ից ավել հզորության 

մվ. 
քն. 

28.11.2 Տուրբիններ 
 28.11.21 Տուրբիններ ջրի գոլորշիով աշխատող. այլ շոգետուրբիններ   

28.11.21.300 Տուրբիններ ջրի գոլորշով աշխատող և շոգետուրբիններ, այլ (բացի 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության շոգետուրբիններից) 

մվ. 
քն. 

28.11.21.500 Շոգետուրբիններ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար մվ. 
քն. 

28.11.22 Տուրբիններ հիդրավլիկական և ջրանիվներ 
 28.11.22.000 Տուրբիններ հիդրավլիկական և ջրանիվներ մվ. 
քն. 

28.11.23 Գազատուրբիններ, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր 
շարժիչներից  

 

28.11.23.000 Գազատուրբիններ, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր 
շարժիչներից  

մվ. 
քն. 

28.11.24 Հողմատուրբիններ  
 28.11.24.000 Հողմատուրբիններ 
 28.11.3 Տուրբինների մասեր 
 28.11.31 Ջրի գոլորշիով աշխատող տուրբինների և այլ շոգետուրբինների մասեր  

28.11.31.000 Ջրի գոլորշիով աշխատող տուրբինների և այլ շոգետուրբինների մասեր 
 28.11.32 Հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների (ներառյալ 

կարգավորիչները) մասեր 
 28.11.32.000 Հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների (ներառյալ կարգավորիչները) 

մասեր  
28.11.33 Գազատուրբինների մասեր, բացի տուրբառեակտիվ և 

տուրբապտուտակավոր շարժիչների մասերից 
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28.11.33.000 Գազատուրբինների մասեր, բացի տուրբառեակտիվ և 
տուրբապտուտակավոր շարժիչների մասերից 

 28.11.4 Շարժիչների մասեր 
 28.11.41 Մխոցային ներքին այրման կամ մխոցային սեղմումային բոցավառումով 

շարժիչների մասեր, բացի օդագնացական շարժիչների մասերից 
 28.11.41.300 Բլոկներ գլանների, պարկուճներ գլանների, քարտերներ և գլխիկներ 

գլանների 
 28.11.41.500 Շարժաթևեր, մխոցներ և օղակներ 
 28.11.41.700 Կարբյուրատորներ, ներցայտի համակարգեր շարժիչների, ներքին այրման, 

կայծային վառքով  
 28.11.41.900 Մասեր այլ  
 28.11.42 Այլ շարժիչների մասեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 28.11.42.300 Շարժաթևեր, մխոցներ և օղակներ, դիզելային շարժիչների համար 
 28.11.42.500 Համակարգեր ներցայտի, ավտոմեքենաների դիզելային շարժիչների համար, 

ներքին այրման  
 28.11.42.700 Համակարգեր ներցայտի, այլ դիզելային շարժիչների համար, ներքին այրման  
 28.11.42.900 Մասեր դիզելային շարժիչների համար, ներքին այրման սեղմմամբ 

բոցավառվող այլ   
28.11.9 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 

օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից       

28.11.99 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 
օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 28.11.99.000 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 
օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից       

28.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանք 
 28.12.1 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանք, բացի մասերից  

28.12.11 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչներ գծային 
գործողության (գլաններ)   

28.12.11.300 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական, գծային գործողության 
(գլաններ) 

մվ. 
քն. 

28.12.11.500 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, օդաճնշական, գծային գործողության 
(գլաններ) 

մվ. 
քն. 

28.12.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ռոտացիոն շարժիչներ 
 28.12.12.300 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային 

գործողության կայանքներից և շարժիչներից) 
մվ. 
քն. 

28.12.12.330 Համակարգեր հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության ուժային 
կայանքներից) 

մվ. 
քն. 

28.12.12.350 Շարժիչներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության 
շարժիչներից) 

մվ. 
քն. 
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28.12.12.370 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային 
գործողության կայանքներից և շարժիչներից), այլ 

մվ. 
քն. 

28.12.12.500 Շարժիչներ պտտվող օդաճնշական, ներառյալ շարժիչներ` քաղաքացիական 
ավիացիայի համար (բացի գծային գործողության կայանքներից և 
շարժիչներից)  

մվ. 
քն. 

28.12.13 Հիդրավլիկական պոմպեր 
 28.12.13.000 Հիդրավլիկական պոմպեր մվ. 
քն. 

28.12.14 Հիդրավլիկական և օդաճնշական կափույրներ  

28.12.14.000 Հիդրավլիկական և օդաճնշական կափույրներ կգ 

28.12.15 Հիդրավլիկական կայանքներ 
 28.12.15.000 Հիդրավլիկական կայանքներ մվ. 
քն. 

28.12.16 Հիդրավլիկական համակարգեր 
 28.12.16.330 Համակարգեր հիդրավլիկական մվ. 
քն. 

28.12.16.350 Գլաններ հիդրավլիկական, գծային գործողության, այլ (բացի 
հիդրավլիկական համակարգերից)  

մվ. 
քն. 

28.12.2 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների մասեր 
 28.12.20 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների մասեր  

28.12.20.500 Մասեր շարժիչների և կայանքների ուժային, հիդրավլիկական մվ. 
քն. 

28.12.20.700 Մասեր շարժիչների ռեակտիվ (բացի տուրբառեակտիվայիններից) մվ. 
քն. 

28.12.9 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

 28.12.99 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

 28.12.99.000 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից       

28.13 Այլ պոմպեր և ճնշակներ 
 28.13.1 Պոմպեր հեղուկների վերամղման համար. հեղուկների վերհաններ   

28.13.11 Պոմպեր վառելիքի, պոմպեր քսուքի, պոմպեր հովացման հեղուկի 
մատուցման համար և բետոնապոմպեր  

28.13.11.100 Պոմպեր վառելիքա-քսուքային նյութերի համար, օգտագործվող` 
ավտոլցակայաններում կամ ավտոտնակներում 

մվ. 
քն. 

28.13.11.300 Պոմպեր հեղուկների համար` ծախսաչափերով կամ դրանց նախատեսվող 
տեղակայմամբ 

մվ. 
քն. 

28.13.11.500 Պոմպեր հեղուկների համար, ձեռքի մվ. 
քն. 
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28.13.11.700 Պոմպեր վառելիքի, յուղի կամ հովացման հեղուկի համար, ներքին այրման 
շարժիչների համար 

մվ. 
քն. 

28.13.11.900 Բետոնապոմպեր մվ. 
քն. 

28.13.12 Այլ հետադարձ-առաջընթաց պոմպեր ծավալային գործողության` 
հեղուկների վերամղման համար  

 28.13.12.100 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ - առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), հիդրոագրեգատներ 

մվ. 
քն. 

28.13.12.300 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ-առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), բաժնորոշիչ 

մվ. 
քն. 

28.13.12.500 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), հիդրավլիկական ուժային 

մվ. 
քն. 

28.13.12.700 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), բազմաշարային կամ սուզակային 

մվ. 
քն. 

28.13.12.900 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), այլ  

մվ. 
քն. 

28.13.13 Այլ ռոտորային ծավալային գործողության պոմպեր հեղուկների 
վերամղման համար  

 28.13.13.100 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
հիդրոագրեգատներ 

մվ. 
քն. 

28.13.13.300 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
ժանանվային  

մվ. 
քն. 

28.13.13.330 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
ժանանվային, հիդրավլիկական ուժային 

մվ. 
քն. 

28.13.13.350 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային հեղուկների վերամղման համար, 
ժանանվային, այլ  

մվ. 
քն. 

28.13.13.500 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, թիակավոր մվ. 
քն. 

28.13.13.530 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
թիակավոր, հիդրոշարժաբերային 

մվ. 
քն. 

28.13.13.550 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
թիակավոր, այլ 

մվ. 
քն. 

28.13.13.700 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
պտուտակային և այլ 

մվ. 
քն. 

28.13.13.730 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
պտուտակային 

մվ. 
քն. 

28.13.13.750 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, այլ  մվ. 
քն. 

28.13.14 Այլ կենտրոնախույս պոմպեր հեղուկների վերամղման համար. այլ 
պոմպեր 

 28.13.14.100 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող մվ. 
քն. 

28.13.14.130 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող, 
միաստիճանային  

մվ. 
քն. 
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28.13.14.150 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող, 
բազմաստիճանային  

մվ. 
քն. 

28.13.14.170 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող 
անխցուկային կենտրոնախույս, ջեռուցման համակարգերի և տաք 
ջրամատակարարման համար 

մվ. 
քն. 

28.13.14.200 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ոչ ավել տրամագծով  

մվ. 
քն. 

28.13.14.300 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, խուղակա-կենտրոնախույս և 
մրրկային 

մվ. 
քն. 

28.13.14.500 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, 
միաստիճանային  

մվ. 
քն. 

28.13.14.510 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, 
միաստիճանային, մուտքի աշխատանքային միակ անվով, միաբլոկային  

մվ. 
քն. 

28.13.14.530 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով 
միաստիճանային, մուտքի աշխատանքային միակ անվով, այլ 

մվ. 
քն. 

28.13.14.550 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, 
միաստիճանային, մուտքի աշխատանքային մեկից ավելի անիվներով 

մվ. 
քն. 

28.13.14.600 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, 
բազմաստիճանային 

մվ. 
քն. 

28.13.14.700 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, այլ (բացի 29.12.24.300 – 
29.12.24.600 ստորադիրքերի պոմպերից) 

մվ. 
քն. 

28.13.14.710 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, այլ, միաստիճանային 

մվ. 
քն. 

28.13.14.750 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավելի տրամագծով, այլ, բազմաստիճանային  

մվ. 
քն. 

28.13.14.800 Պոմպեր հեղուկների, այլ և վերհաններ հեղուկների մվ. 
քն. 

28.13.2 Պոմպեր օդահան կամ վակուումային. օդային կամ այլ գազային ճնշակներ   

28.13.21 Պոմպեր վակուումային  

28.13.21.300 Պոմպեր վակուումային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.13.21.500 Պոմպեր վակուումային, ռոտորամխոցային և ռոտորային, սահող 
թիակներով, մոլեկուլային և պոմպեր Ռուտսի տիպի  

մվ. 
քն. 

28.13.21.700 Պոմպեր վակուումային, դիֆֆուզիոն, սառնածնային (կրիոգենային) և 
մակակլանային (ադսորբային) 

մվ. 
քն. 

28.13.21.900 Պոմպեր վակուումային այլ, չներառված ուրիշ խմբավուրումներում մվ. 
քն. 
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28.13.22 Պոմպեր օդահան, ձեռքի կամ ոտքի  

28.13.22.000 Պոմպեր օդահան, ձեռքի կամ ոտքի  

28.13.23 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար   

28.13.23.300 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար  մվ. 
քն. 

28.13.23.330 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ոչ ավելի 
հզորության 

մվ. 
քն. 

28.13.23.350 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ավելի 
հզորության, հերմետիկ կամ կիսահերմետիկ 

մվ. 
քն. 

28.13.23.370 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ավելի 
հզորության, այլ 

մվ. 
քն. 

28.13.24 Ճնշակներ օդային շարժական, անվային շասսիների վրա  

28.13.24.300 Ճնշակներ օդային, անվային շասսիների վրա տեղակայված, քարշակման 
համար, 2 մ3/ր-ից ոչ ավելի արտադրողականության  

մվ. 
քն. 

28.13.24.500 Ճնշակներ օդային, անվային շասսիների վրա տեղակայված, քարշակման 
համար, 2 մ3/ր-ից ավելի արտադրողականության 

մվ. 
քն. 

28.13.25 Տուրբաճնշակներ   
28.13.25.300 Տուրբաճնշակներ միաստիճանային մվ. 

քն. 
28.13.25.500 Տուրբաճնշակներ բազմաստիճանային մվ. 

քն. 
28.13.26 Ճնշակներ մխոցավոր ծավալային  

 28.13.26.300 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ոչ ավելի աշխատանքային ճնշման և 60 
մ3/ժ-ից ոչ ավելի արտադրողականության  

մվ. 
քն. 

28.13.26.500 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ոչ ավելի աշխատանքային ճնշման 
և 60մ3/ժ-ից ավելի արտադրողականության  

մվ. 
քն. 

28.13.26.700 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ավելի աշխատանքային ճնշման և 120 մ3/ժ-
ից ոչ ավելի արտադրողականության  

մվ. 
քն. 

28.13.26.900 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ավելի աշխատանքային ճնշման և 120 մ3/ժ-
ից ավելի արտադրողականության  

մվ. 
քն. 

28.13.27 Ճնշակներ պտտական ծավալային, միալիսեռային կամ բազմալիսեռային  

 28.13.27.300 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, միալիսեռային, ռոտացիոն մվ. 
քն. 

28.13.27.500 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային մվ. 
քն. 

28.13.27.530 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային, պտուտակային մվ. 
քն. 

28.13.27.550 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային, այլ մվ. 
քն. 

28.13.28 Այլ ճնշակներ  
 28.13.28.000 Այլ ճնշակներ  մվ. 
քն. 

28.13.3 Պոմպերի և ճնշակների մասեր 
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28.13.31 Պոմպերի մասեր. հեղուկների վերհանների մասեր 
 28.13.31.000 Պոմպերի մասեր. հեղուկների վերհանների մասեր մվ. 
քն. 

28.13.32 Օդային կամ վակուումային պոմպերի, օդային կամ գազային ճնշակների, 
օդափոխիչների, օդաքաշ պահարանների մասեր  

 28.13.32.000 Օդային կամ վակուումային պոմպերի, օդային կամ գազային ճնշակների, 
օդափոխիչների, օդաքաշ պահարանների մասեր  

մվ. 
քն. 

28.13.9 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

 28.13.99 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

 28.13.99.000 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից       

28.14 Այլ ծորակներ և կափույրներ   
28.14.1 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ և համանման ամրաններ 

խողովակաշարերի, կաթսաների, ցիստեռների, բաքերի և համանման 
տարողությունների համար  

28.14.11 Կափույրներ նվազիչ, կարգավորող, հակադարձ և ապահովիչ 
 28.14.11.300 Կափույրներ ռեդուկցիոն, ճնշման կարգավորման համար կգ 

28.14.11.340 Կափույրներ ռեդուկցիոն, ճնշման կարգավորման համար, ձուլածո թուջից 
կամ պողպատից, համակցված զտիչների կամ յուղիչների հետ 

կգ 

28.14.11.350 Կափույրներ ռեդուկցիոն ճնշման կարգավորման համար, ձուլածո թուջից կամ 
պողպատից (բացի զտիչների կամ յուղիչների հետ համակցվածներից) 

կգ 

28.14.11.390 Կափույրներ ռեդուկցիոն ճնշման կարգավորման համար (բացի թուջից և 
պողպատից ու զտիչների և յուղիչների հետ համակցվածներից) 

կգ 

28.14.11.500 Կափույրներ վերահսկիչ  կգ 

28.14.11.530 Կափույրներ վերահսկիչ, փոխհաղորդակների համար, ուժային 
յուղահիդրավլիկական 

կգ 

28.14.11.550 Կափույրներ վերահսկիչ, ուժային օդաճնշական համակարգերի համար  կգ 

28.14.11.700 Կափույրներ հակադարձ, ապահովիչ կամ բեռնաթափման կգ 

28.14.11.720 Կափույրներ հակադարձ  կգ 

28.14.11.760 Կափույրներ ապահովական և տարաթողման կգ 

28.14.12 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար և համանման ամրաններ. 
փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար    

28.14.12.300 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար և ամրաններ համանման 

կգ 

28.14.12.330 Ծորակներ խառնիչային` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար  

կգ 

28.14.12.350 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար, այլ (բացի խառնիչայիններից) և 
ամրաններ համանման 

կգ 
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28.14.12.500 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար կգ 

28.14.12.530 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար, ջերմակարգավորող կգ 

28.14.12.550 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար, այլ կգ 

28.14.13 Կափույրներ գործընթացի կառավարման, կափույրներ փակիչ, 
կափույրներ գնդավոր և այլ կափույրներ    

28.14.13.100 Կափույրներ գործընթացի վերահսկման  կգ 

28.14.13.130 Կարգավորիչներ ջերմաստիճանի կգ 

28.14.13.150 Կարգավորիչներ ճնշման և այլ կգ 

28.14.13.300 Կափույրներ փակիչ, այլ կգ 

28.14.13.330 Կափույրներ փակիչ, այլ, թուջից կգ 

28.14.13.350 Կափույրներ փակիչ, այլ, պողպատից կգ 

28.14.13.370 Կափույրներ փակիչ, այլ (բացի թուջից կամ պողպատից) կգ 

28.14.13.500 Փականներ միջանցուկ կգ 

28.14.13.530 Փականներ միջանցուկ, թուջից կգ 

28.14.13.550 Փականներ միջանցուկ, պողպատից կգ 

28.14.13.570 Փականներ միջանցուկ, այլ (բացի թուջից կամ պողպատից) կգ 

28.14.13.700 Փականներ գնդավոր և կոնային, սահափականներ դրոսելային, կափույրներ 
թաղանթային 

կգ 

28.14.13.730 Փականներ գնդավոր և կոնային կգ 

28.14.13.750 Սահափականներ դրոսելային կգ 

28.14.13.770 Կափույրներ թաղանթային կգ 

28.14.13.800 Ամրաններ համանման կափույրներին, ծորակներին, փականներին` 
խողովակաշարերի, կաթսաների հենամարմնի, ցիստեռների, բաքերի և 
համանման տարողությունների համար 

կգ 

28.14.2 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր   
28.14.20 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր 

 28.14.20.000 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր կգ 

28.14.9 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 28.14.99 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 28.14.99.000 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

 28.15 Առանցքակալներ, ատամնանիվներ, ատամնավոր փոխանցիչներ և 
շարժաբերների տարրեր   

28.15.1 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 
 28.15.10 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր  

28.15.10.300 Առանցքակալներ գնդիկավոր  կգ 

28.15.10.500 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից)  կգ 

28.15.10.530 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), կոնային կգ 

28.15.10.550 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), գնդաձև կգ 
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28.15.10.570 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), գլանաձև, այլ կգ 

28.15.10.700 Առանցքակալներ հոլովակավոր, ասեղնավոր կգ 

28.15.10.900 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր (ներառյալ համակցված 
գնդիկահոլովակավորները), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

28.15.2 Այլ առանցքակալներ, ատամնանիվներ, ատամնավոր փոխանցիչներ և 
շարժաբերների տարրեր   

28.15.21 Շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից   

28.15.21.300 Շղթաներ հոլովակավոր, սև մետաղներից, հեծանիվների և մոտոցիկլների 
համար 

կգ 

28.15.21.500 Շղթաներ հոլովակավոր այլ և շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից կգ 

28.15.21.530 Շղթաներ հոլովակավոր, սև մետաղներից, այլ կգ 

28.15.21.550 Շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից կգ 

28.15.22 Լիսեռներ փոխհաղորդիչ (ներառյալ բռնցքավոր և ծնկավոր լիսեռները) և 
շուռտվիկներ  

 

28.15.22.300 Լիսեռներ փոխհաղորդման, ծնկավոր և շուռտվիկներ այլ կգ 

28.15.22.500 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ կգ 

28.15.22.530 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ, կարդանային կգ 

28.15.22.550 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 

28.15.23 Առանցքակալների և սահքի առանցքակալների հենամարմիններ   

28.15.23.300 Հենամարմիններ առանցքակալների, գնդիկավոր կամ հոլովակային 
ներդիրներով (առանցքակալներ սահքի) 

կգ 

28.15.23.500 Հենամարմիններ առանցքակալների (առանց գնդիկավոր կամ հոլովակային 
ներդիրների), առանցքակալներ սահքի  

կգ 

28.15.24 Ատամնավոր փոխանցիչներ. բռնցքավոր և ծնկավոր 
ընթացապտուտակներ. փոխանցատուփեր և այլ արագությունների 
փոխարկիչներ  

 

28.15.24.300 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների կգ 

28.15.24.320 Տուփեր ուղղատամ և շեղատամ գլանային ատամնավոր փոխանցիչների, 
անշարժ սարքավորանքի համար  

կգ 

28.15.24.330 Տուփեր կոնային, ուղղատամ կոնաային և շեղատամ գլանային ատամնավոր 
փոխանցիչների, անշարժ սարքավորանքի համար 

կգ 

28.15.24.340 Տուփեր որդնակային, ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ 
սարքավորանքի համար 

կգ 

28.15.24.400 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, այլ կգ 

28.15.24.430 Տուփեր մոլորակային ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ 
սարքավորանքի համար 

կգ 

28.15.24.450 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ սարքավորանքի համար, 
այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

28.15.24.470 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, նավային շարժիչների համար կգ 

28.15.24.500 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների և փոխարկիչներ արագությունների, այլ կգ 

28.15.24.510 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, գյուղատնտեսական տրանսպորտային 
միջոցների համար 

կգ 
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28.15.24.530 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, 29 հատվածի այլ ինքնագնաց 
մեքենաների համար 

կգ 

28.15.24.550 Վարիատորներ արագության, մեխանիկական կգ 

28.15.24.570 Վարիատորներ արագության, հիդրոստատիկ կգ 

28.15.24.590 Վարիատորներ արագության, հիդրոդինամիկական, տրանսֆորմատորներ 
հիդրոդինամիկական 

կգ 

28.15.24.700 Անիվներ և փոխանցիչներ, այլ կգ 

28.15.24.730 Փոխանցիչներ պտուտակավոր գնդիկավոր կամ հոլովակավոր կգ 

28.15.24.750 Անիվներ և ատամնավոր փոխանցիչներ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

28.15.25 Թափանիվներ և փոկանիվներ, ներառյալ բազմաճախարակները   

28.15.25.000 Թափանիվներ և փոկանիվներ, ներառյալ բազմաճախարակները   
28.15.26 Կցորդիչներ և հոդակապային միացքներ, ներառյալ համապիտանի 

հոդակապերը  
28.15.26.300 Կցորդիչներ և միացումներ հոդակապավոր, ներառյալ համապիտանիները  կգ 

28.15.26.310 Կցորդիչներ առաձգական  կգ 

28.15.26.330 Կցորդիչներ հիդրավլիկական կգ 

28.15.26.350 Կցորդիչներ շփական և արգելակներ կգ 

28.15.26.370 Կցորդիչներ ազատ ընթացքի, ներառյալ` սահմանափակիչներ հետադարձ 
ընթացքի  

կգ 

28.15.26.390 Կցորդիչներ միացման և կցորդման, այլ կգ 

28.15.3 Առանցքակալների, ատամնավոր փոխանցիչների և շարժաբերների տարրերի 
մասեր  

28.15.31 Գնդիկներ, ասեղնաձև հոլովակներ և հոլովակներ. գնդիկավոր կամ 
հոլովակավոր առանցքակալների մասեր   

28.15.31.300 Գնդիկներ, ասեղներ և հոլովակներ առանցքակալների, գնդիկավոր կամ 
հոլովակավոր 

կգ 

28.15.31.500 Մասեր առանցքակալների, գնդիկավոր կամ հոլովակավոր  կգ 

28.15.32 Հոդակապավոր շղթաների մասեր սև մետաղներից   
28.15.32.000 Հոդակապավոր շղթաների մասեր սև մետաղներից   
28.15.39 Առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի մասեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում   
28.15.39.300 Մասեր առանցքակալների հենամարմինների  
28.15.39.500 Մասեր առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի, ձուլածո և ոչ ձուլածո, 

այլ  
28.15.39.510 Աստղանիվներ (անիվներ շղթայական փոխանցման համար)  
28.15.39.520 Ատամնանիվներ գլանային, ուղղատամ և թեքատամ   
28.15.39.530 Ատամնանիվներ, կոնային  
28.15.39.540 Ատամնանիվներ, որդնակային  
28.15.39.550 Ատամնանիվներ, այլ և ձողեր ատամնավոր  
28.15.39.560 Մասեր ատամնավոր, փոխանցման տուփերի և արագության վարիատորների  
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28.15.39.570 Մասեր կցորդիչների, միացման և կցորդման   
28.15.39.590 Մասեր առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի, այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
28.15.9 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 

շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

28.15.99 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից      

28.15.99.000 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից      

28.2 Ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանք  
28.21 Վառարաններ, սալեր և վառարանային հրածորաններ  
28.21.1 Վառարանների և վառարանային հրածորաններ, դրանց մասերը  
28.21.11 Վառարանային հրածորաններ. մեխանիկական հնոցներ և կրակակալի 

ցանցեր. մոխրի մեխանիկական հեռացուցիչներ և համանման 
սարքվածքներ  

28.21.11.300 Հրածորաններ վառարանային, հեղուկ վառելիքի համար մվ. 
քն. 

28.21.11.500 Հրածորաններ վառարանային, պինդ վառելիքի և գազի համար, ներառյալ 
համակցվածները 

մվ. 
քն. 

28.21.11.700 Հնոցներ մեխանիկական, ներառյալ դրանց կրակակալային մեխանիկական 
ցանցերը, սարքվածքներ մեխանիկական` մոխրի հեռացման համար և 
սարքվածքներ համանման  

մվ. 
քն. 

28.21.12 Արդյունաբերական կամ լաբորատոր ոչ էլեկտրական վառարաններ և 
խցեր, ներառյալ թափոնների այրման համար վառարանները (բացի 
հացաթխման վառարաններից) 

 28.21.12.300 Վառարաններ և խցեր, պիրիտային հանքաքարերի կամ մետաղների 
հանքաքարերի թրծման, ձուլման կամ այլ ջերմամշակման համար, ոչ 
էլեկտրական 

մվ. 
քն. 

28.21.12.500 Վառարաններ և խցեր, թափոնների այրման համար, ոչ էլեկտրական մվ. 
քն. 

28.21.12.600 Ոչ շարժական էլեկտրական բուխարիներ, լողավազանների 
ջրատաքացուցիչներ 

մվ. 
քն. 

28.21.12.700 Ոչ շարժական ոչ էլեկտրական` արևային վահանակներ, շոգե, նավթի, յուղի և 
համանման այլ վառարաններ և տաքացուցիչ սարքավորանք  

մվ. 
քն. 

28.21.12.800 Մեխանիկական հնոցներ, ցանցեր, մոխրի հեռացուցիչներ մվ. 
քն. 

28.21.12.900 Վառարաններ և խցեր, ոչ էլեկտրական, այլ մվ. 
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քն. 

28.21.13 Արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական վառարաններ և խցեր. 
ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական ջեռուցիչ սարքավորանք 

 28.21.13.300 Վառարաններ հացաթխման և հրուշակեղենի, էլեկտրական  մվ. 
քն. 

28.21.13.500 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական մվ. 
քն. 

28.21.13.510 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական 
դիմադրության (բացի հացաթխման) 

մվ. 
քն. 

28.21.13.530 Վառարաններ և խցեր արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական, 
ինդուկցիոն 

մվ. 
քն. 

28.21.13.550 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական, 
դիէլեկտրական տաքացման (բացի ենթակարմիր ճառագայթման 
տաքացմամբ), սարքավորանք տաքացման ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրական  

մվ. 
քն. 

28.21.13.570 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական, 
ենթակարմիր ճառագայթման տաքացմամբ 

մվ. 
քն. 

28.21.14 Վառարանային հրածորանների, վառարանների և խցերի մասեր  

28.21.14.300 Մասեր վառարանի հրածորանների, հեղուկ, պինդ, գազային վառելիքի 
համար և հնոցների մեխանիկական  

28.21.14.500 Մասեր վառարանների և խցերի, արդյունաբերական կամ լաբորատոր 
(ներառյալ` վառարաններ` թափոնների այրման համար), ոչ էլեկտրական  

28.21.14.700 Մասեր վառարանների և խցերի, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, 
էլեկտրական  

28.21.9 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից      

28.21.99 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից      

28.21.99.000 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից      

28.22 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանք  
28.22.1 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանք, դրա մասերը  

28.22.11 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

28.22.11.300 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ էլեկտրաշարժաբերներով (բացի 
արկղավոր կամ տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար 

մվ. 
քն. 



398 
 

օգտագործվող վերհաններից) 

28.22.11.500 Ամբարձիչներ շղթայական (բազմաճախարակներ ձեռքի)  մվ. 
քն. 

28.22.11.700 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
(բացի արկղավոր կամ տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար 
օգտագործվող վերհաններից) 

մվ. 
քն. 

28.22.12 Կարապիկներ հանքահորային ամբարձիչային, վերհորային տեղակայման 
կայանքների. հատուկ կարապիկներ ստորերկրյա աշխատանքների 
համար. այլ կարապիկներ և կաբեստաններ    

28.22.12.300 Կարապիկներ կայանքների հանքահորային, ամբարձիչային, վերհորային 
տեղաբաշխման, կարապիկներ հատուկ` ստորերկրյա աշխատանքների 
համար 

մվ. 
քն. 

28.22.12.500 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ  մվ. 
քն. 

28.22.12.530 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ, էլեկտրաշարժաբերով մվ. 
քն. 

28.22.12.550 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ, շարժաբերով, ներքին այրման մխոցային 
շարժիչներից աշխատող  

մվ. 
քն. 

28.22.12.700 Կարապիկներ և կաբեստաններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

28.22.13 Ամբարձիկներ. ամբարձիչ մեխանիզմներ տրանսպորտային միջոցների 
բարձրացման համար  

 28.22.13.300 Ամբարձիկներ մեքենաների համար, անշարժ, ավտոտնակային մվ. 
քն. 

28.22.13.500 Ամբարձիկներ հիդրավլիկական և ամբարձիչներ, տրանսպորտային 
միջոցների համար 

մվ. 
քն. 

28.22.13.700 Ամբարձիկներ, ամբարձիչներ տրանսպորտային միջոցների համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.22.14 Դերրիկ-ամբարձիչներ. վերամբարձ կռունկներ. վերամբարձ շարժական 
ֆերմաներ, դարպասային ամբարձիչներ, վերամբարձ կռունկով 
ինքնագնաց կամ ոչ ինքնագնաց մեքենաներ 

 28.22.14.200 Ամբարձիչներ կամրջաձև, անշարժ նեցուկների վրա մվ. 
քն. 

28.22.14.300 Ամբարձիչներ կամրջաձև (բացի անշարժ նեցուկներով ամբարձիչներից) 
դարպասային, ֆերմաներ վերհան շարժական` օդաճնշաանվային ընթացքով 
և ամբարձիչներ փոխաբեռնման (ամբարձիչներ դարպասային) 

մվ. 
քն. 

28.22.14.330 Ֆերմաներ վերհան շարժական` օդաճնշաանվային ընթացքով և 
ամբարձիչներ փոխաբեռնման (ամբարձիչներ նավահանգստային) 

մվ. 
քն. 

28.22.14.350 Ամբարձիչներ այլ (կամրջաձև շարժական, դարպասային, նավային դերրիկ-
ամբարձիչներ) 

մվ. 
քն. 

28.22.14.400 Ամբարձիչներ աշտարակային, ամբարձիչներ դարպասային կամ սլաքավոր մվ. 
քն. 

28.22.14.430 Ամբարձիչներ աշտարակային մվ. 
քն. 
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28.22.14.450 Ամբարձիչներ դարպասային կամ սլաքավոր, աշտարակային մվ. 
քն. 

28.22.14.500 Մեքենաներ և մեխանիզմներ ինքնագնաց, վերհան, (ավտոբեռնիչներ 
ամբարձիչներով ներգործարանային, բեռնափոխակրիչներ կանգնակային և 
այլ) 

մվ. 
քն. 

28.22.14.600 Մեքենաներ և մեխանիզմներ վերհան, նախատեսված ճանապարհային 
ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա տեղակայման համար 
(ավտոմեքենաներ-արհեստանոցներ` հանդերձավորված վերհան 
ամբարձիչով)  

մվ. 
քն. 

28.22.14.700 Մեքենաներ և մեխանիզմներ վերհան, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  մվ. 
քն. 

28.22.15 Ավտոամբարձիչներ եղանաձև բռնիչով, այլ ամբարձիչներ. երկաթուղային 
կայարանների կառամատույցներում օգտագործման համար քարշակներ 

 28.22.15.100 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց մվ. 
քն. 

28.22.15.130 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց, 1մ-ից ոչ պակաս վերհանի բարձրության  մվ. 
քն. 

28.22.15.150 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց, 1մ-ից ավելի վերհանի բարձրության  մվ. 
քն. 

28.22.15.300 Ամբարձիչներ ինքնագնաց, առանց էլեկտրաշարժաբերի մվ. 
քն. 

28.22.15.330 Ամբարձիչներ ինքնագնաց ,առանց էլեկտրաշարժաբերի, այդ թվում` 
եղանային բռնիչով, անհարթ տեղանքի համար, 1մ-ից ոչ պակաս վերհանի 
բարձրության  

մվ. 
քն. 

28.22.15.350 Ամբարձիչներ ինքնագնաց առանց էլեկտրաշարժաբերի, այդ թվում` 
եղանային բռնիչով, անհարթ տեղանքի համար, 1մ-ից ավելի վերհանի 
բարձրության  

մվ. 
քն. 

28.22.15.500 Ամբարձիչներ, հանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-բեռնաթափման 
սարքավորանքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.22.15.700 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ 
բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքով 

մվ. 
քն. 

28.22.15.730 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ 
բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքով, էլեկտրաշարժաբերով 

մվ. 
քն. 

28.22.15.750 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ 
բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքով, այլ 

մվ. 
քն. 

28.22.16 Վերելակներ, արկղավոր վերհաններ, շարժասանդուղքներ և հետիոտի 
շարժական ուղիներ 

 

28.22.16.300 Վերելակներ և արկղավոր վերհաններ, էլեկտրաշարժաբերով մվ. 
քն. 

28.22.16.500 Վերելակներ և արկղավոր վերհաններ, այլ մվ. 
քն. 

28.22.16.700 Շարժասանդուղքներ և հետիոտի ուղիներ (մայթեր) շարժական  մվ. 
քն. 

28.22.17 Օդաճնշական և այլ ամբարձիչներ, անընդհատ գործողության 
փոխակրիչներ ապրանքների կամ նյութերի համար   
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28.22.17.100 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական, նախատեսված 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.300 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար նախատեսվածներից) 

մվ. 
քն. 

28.22.17.330 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար նախատեսվածներից), սորուն 
(կիտված) նյութերի համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.350 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար նախատեսվածներից), այլ 
նյութերի համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.500 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, շերեփային 
(բացի հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների համար 
նախատեսվածներից) 

մվ. 
քն. 

28.22.17.700 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, 
ժապավենային (բացի հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների 
համար նախատեսվածներից) 

մվ. 
քն. 

28.22.17.730 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, 
ժապավենային (բացի հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների 
համար նախատեսվածներից), սորուն (կիտված) նյութերի համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.750 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, 
ժապավենային (բացի հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների 
համար նախատեսվածներից), հատով բեռների համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.900 Սորամբարձիչներ, բեռնափոխակրիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ 
գործողության, ապրանքների և նյութերի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.22.17.930 Փոխակրիչներ հոլովակային, անընդհատ գործողության, ապրանքների և 
նյութերի համար 

մվ. 
քն. 

28.22.17.950 Սորամբարձիչներ, բեռնափոխակրիչներ և փոխակրիչներ, անընդհատ 
գործողության, ապրանքների և նյութերի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում (բացի հոլովակային փոխակրիչներից) 

մվ. 
քն. 

28.22.18 Այլ ամբարձիչ-փոխադրական և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանք  

28.22.18.100 Հրիչներ հորատանցքային վագոնիկների, մեխանիզմներ գնացքաքարշերի 
կամ վագոնների տեղաշարժման, վագոնակործիչներ և սարքավորանք 
համանման 

մվ. 
քն. 

28.22.18.200 Ուղիներ ճոպանային, մարդատար և բեռնատար և ամբարձիչներ 
դահուկային, մեխանիզմներ ֆունիկուլյորների համար, քարշային 

մվ. 
քն. 

28.22.18.300 Սարքավորանք գլոցահաստոնների համար, հոլովակուղիներ` արտադրանքի 
տրման և հեռացման համար, կործիչներ և մանիպուլյատորներ 
ձուլակտորների, գնդերի, ձողերի և մետաղասալերի համար 

մվ. 
քն. 

28.22.18.500 Սարքվածքներ բեռնման, հատուկ մշակված գյուղատնտեսությունում 
օգտագործելու համար 

մվ. 
քն. 

28.22.18.700 Սարքվածքներ ամբարձիչային և բեռնման այլ, ներառյալ` 
դոմնային վառարանների համար մատուցիչ սարքավորանքը, մատուցիչ 

մվ. 
քն. 
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մանիպուլյատորները  

28.22.18.730 Սեղաններ և հարթակներ ամբարձիչ, հարթակներ հավասարիչ մվ. 
քն. 

28.22.18.750 Մեքենաներ պահեստային  մվ. 
քն. 

28.22.18.770 Սարքվածքներ բեռնման այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
(մատուցման սարքավորանք` դոմնային վառարանների համար, մատուցման 
մանիպուլյատորներ) 

մվ. 
քն. 

28.22.19 Ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորանքի մասեր   

28.22.19.300 Մասեր սարքավորանքի, ամբարձիչա-տրանսպորտային և բեռնման-
բեռնաթափման` 28.22.11, 28.22.12, 28.22.15.100, 28.22.15.300, 28.22.15.500, 
28.22.16 - 28.22.18, 28.52.11 խմբավորումների (բացի վերելակներից, 
արկղավոր վերհաններից կամ շարժասանդուղքներից)   

28.22.19.500 Մասեր վերելակների, արկղավոր վերհանների կամ շարժասանդուղքների  
28.22.19.700 Մասեր բեռնատար տրանսպորտային միջոցների, արկղավոր վերհանների 

28.12.15.700 ստորադիրքում դասակարգվող   
28.22.2 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան 

ամբարձիչների, էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար  
28.22.20 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան 

ամբարձիչների, էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար  
28.22.20.000 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան 

ամբարձիչների, էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար  
28.22.9 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

28.22.99 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.22.99.000 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

28.23 Գրասենյակային մեքենաներ և սարքավորանք (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից)   

28.23.1 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ և հաշվասարքեր 
(կալկուլյատորներ)     

28.23.11 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ   

28.23.11.000 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ   
28.23.12 Էլեկտրոնային հաշվասարքեր (կալկուլյատորներ) և տվյալների գրառման, 

վերարտադրման և էկրանին պատկերման համար գրպանային 
սարքվածքներ, հաշվային գործառույթներով  

28.23.12.000 Էլեկտրոնային հաշվասարքեր (կալկուլյատորներ) և տվյալների գրառման, 
վերարտադրման և էկրանին պատկերման համար գրպանային 

մվ. 
քն. 
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սարքվածքներ, հաշվային գործառույթներով 

28.23.13 Հաշվապահական մեքենաներ, հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ, 
փոստային առաքումների նախավճարման, մշակման մեքենաներ, 
տոմսերի դրամարկղային մեքենաներ և համանման մեքենաներ հաշվային 
սարքվածքով 

 

28.23.13.300 Մեքենաներ հաշվապահական մվ. 
քն. 

28.23.13.500 Սարքեր դրամարկղային  մվ. 
քն. 

28.23.13.700 Սարքեր փոստային առաքումների նախավճարման, մեքենաներ տոմսերի և 
մեքենաներ հաշվիչ սարքվածքներին համանման, այլ  

28.23.2 Գրասենյակային մեքենաներ և դրանց մասերը  
28.23.21 Լուսանկարապատճենման ապարատներ օպտիկական համակարգով կամ 

հպումային տեսակի և ջերմապատճենման ապարատներ  

28.23.21.700 Սարքեր էլեկտրաստատիկ, պատճենահան մվ. 
քն. 

28.23.21.800 Սարքեր լուսապատճենահան, օպտիկական համակարգով կամ հպակային 
տիպի և սարքեր ջերմապատճենահան 

մվ. 
քն. 

28.23.21.830 Սարքեր լուսապատճենահան, երկազոպատճենահան և այլ, հպակային տիպի մվ. 
քն. 

28.23.21.850 Սարքեր լուսապատճենահան, օպտիկական համակարգով և սարքեր 
ջերմապատճենահան 

մվ. 
քն. 

28.23.22 Օֆսետային պատճենման մեքենաներ, գրասենյակային թղթերի համար  
28.23.22.000 Օֆսետային պատճենման մեքենաներ, գրասենյակային թղթերի համար  
28.23.23 Այլ գրասենյակային մեքենաներ  

28.23.23.300 Այլ գրասենյակային մեքենաներ մվ. 
քն. 

28.23.23.900 Այլ գրասենյակային մեքենաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.23.24 Գրամեքենաների ու հաշվիչ մեքենաների մասեր և պարագաներ  

28.23.24.000 Գրամեքենաների ու հաշվիչ մեքենաների մասեր և պարագաներ  
28.23.25 Այլ գրասենյակային մեքենաների մասեր և պարագաներ  

28.23.25.000 Այլ գրասենյակային մեքենաների մասեր և պարագաներ  
28.23.26 Լուսանկարապատճենման ապարատների մասեր և պարագաներ  
28.23.26.000 Լուսանկարապատճենման ապարատների մասեր և պարագաներ  
28.23.9 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի արտադրության 

ծառայություններ. գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի 
համակարգիչներից և  ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

28.23.91 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության ծառայություններ  
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28.23.91.000 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության ծառայություններ  

28.23.99 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.23.99.000 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.24 Ձեռքի գործիքներ մեխանիկական շարժաբերով   
28.24.1 Էլեկտրամեխանիկական գործիքներ ձեռքի աշխատանքի համար. ձեռքի այլ 

դյուրակիր գործիքներ մեխանիկական շարժաբերով  

28.24.11 Էլեկտրամեխանիկական գործիքներ ներսարքված էլեկտրաշարժիչով, 
ձեռքի աշխատանքի համար  

28.24.11.030 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական և օդաճնշական  
28.24.11.050 Գործիքներ ձեռքի, օդաճնշական, այլ (առանց պտտվող աշխատանքային 

մասի)   
28.24.11.070 Սղոցներ շղթայական, ոչ էլեկտրական շարժիչով  
28.24.11.090 Գործիքներ ձեռքի, հիդրավլիկական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով, այլ   
28.24.11.100 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.130 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, աշխատող առանց սնուցման 

արտաքին աղբյուրների  
28.24.11.150 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, էլեկտրաօդաճնշական  
28.24.11.170 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ  
28.24.11.200 Սղոցներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.230 Սղոցներ ձեռքի, շղթայական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.250 Սղոցներ ձեռքի, սկավառակային, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.270 Սղոցներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ (օրինակ` 

դանակներով)   
28.24.11.300 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 

էլեկտրաշարժիչով, այլ  
28.24.11.330 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 

էլեկտրաշարժիչով, մանածագործվածքային նյութերի մշակման համար  
28.24.11.350 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, այլ, աշխատող առանց 

արտաքին սնուցման աղբյուրի  
28.24.11.500 Սարքեր հեսանման, հղկման և ռանդման համար, ձեռքի, 

էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.510 Սարքեր անկյունահղկման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, 

ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.530 Սարքեր ժապավենահղկման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, 

ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
28.24.11.550 Սարքեր հեսանման, հղկման, համար այլ (օրինակ` հարթահղկման), ձեռքի, 

էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  
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28.24.11.570 Սարքեր ռանդման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 
էլեկտրաշարժիչով  

28.24.11.800 Մեքենաներ դալար ցանկապատերի կտրտման, սիզամարգերի խուզման 
համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով  

28.24.11.900 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 
էլեկտրաշարժիչով, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.24.9 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

28.24.99 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.24.99.000 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

28.25 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանք  
28.25.1 Ջերմափոխանակիչներ. ոչ կենցաղային սարքավորանք օդի լավորակման 

համար, սառնարանային և սառցարանային սարքավորանք   
28.25.11 Ջերմափոխանակիչներ և օդի կամ այլ գազերի հեղուկացման մեքենաներ 

 

28.25.11.300 Ջերմափոխանակիչներ մվ. 
քն. 

28.25.11.320 Ջերմափոխանակիչներ, օդի լավորակման համար  մվ. 
քն. 

28.25.11.330 Ջերմափոխանակիչներ, քիմիական արդյունաբերության համար մվ. 
քն. 

28.25.11.350 Ջերմափոխանակիչներ, սննդամթերքի և ըմպելիքների մշակման համար մվ. 
քն. 

28.25.11.370 Ջերմափոխանակիչներ, արդյունաբերության այլ ճյուղերի համար մվ. 
քն. 

28.25.11.500 Մեքենաներ, օդի կամ գազերի հեղուկացման համար մվ. 
քն. 

28.25.12 Սարքավորանք օդի լավորակման համար   

28.25.12.200 Կայանքներ օդի լավորակման համար, պատուհանի կամ պատի տեսակի, 
միասնական հենամարմնում կամ “սպլիտ-համակարգեր” 

մվ. 
քն. 

28.25.12.400 Կայանքներ օդի լավորակման համար, շարժիչային և տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործվող` մարդկանց համար  

մվ. 
քն. 

28.25.12.500 Կայանքներ օդի լավորակման համար, հովացուցիչ ագրեգատներով և “սառը-
տաք” ռեժիմների փոխարկումն ապահովող սարքվածքով (պոմպեր ջերմային 
դարձափոխային) և սառեցման ագրեգատներով այլ  

մվ. 
քն. 

28.25.12.700 Կայանքներ օդի լավորակման համար, առանց հովացուցիչ ագրեգատի մվ. 
քն. 

28.25.13 Սառնարանային և սառցարանային սարքավորանք,  ջերմային պոմպեր, 
բացի կենցաղային սարքավորանքից 
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28.25.13.300 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային մվ. 
քն. 

28.25.13.330 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային, սառեցված մթերքի 
պահման համար 

մվ. 
քն. 

28.25.13.350 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային, այլ մվ. 
քն. 

28.25.13.400 Սարքավորանք այլ, ցածր ջերմաստիճանի տակ սառեցման համար, բացի 
«արկղ» տեսակի 800 լ-ից ոչ ավելի տարողության սառցարաններից և 
ուղղահայաց տեսակի, 900 լ-ից ոչ ավել տարողության սառցարանային 
պահարաններից 

մվ. 
քն. 

28.25.13.500 Սարքավորանք սառնարանային, այլ մվ. 
քն. 

28.25.13.700 Պոմպեր ջերմային մվ. 
քն. 

28.25.13.730 Պոմպեր ջերմային, ճնշակային տիպի մվ. 
քն. 

28.25.13.750 Պոմպեր ջերմային, կլանման տիպի մվ. 
քն. 

28.25.13.900 Սարքավորանք սառնարանային կամ սառցարանային այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.25.14 Գազերի զտման կամ մաքրման սարքավորանք և սարքեր, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

 

28.25.14.100 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար մվ. 
քն. 

28.25.14.130 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար, բարձր 
արդյունավետության 

մվ. 
քն. 

28.25.14.150 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.25.14.200 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, 
հեղուկների օգտագործմամբ 

մվ. 
քն. 

28.25.14.400 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, 
կատալիզային գործընթացի օգտագործմամբ 

մվ. 
քն. 

28.25.14.700 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.25.2 Օդափոխիչներ (բացի սեղանի, հատակի, պատի, լուսամուտի, առաստաղի 
կամ տանիքի օդափոխիչներից) 

 

28.25.20 Օդափոխիչներ (բացի սեղանի, հատակի, պատի, լուսամուտի, 
առաստաղի կամ տանիքի օդափոխիչներից) 

 

28.25.20.300 Օդափոխիչներ առանցքային մվ. 
քն. 

28.25.20.500 Օդափոխիչներ կենտրոնախույս մվ. 
քն. 

28.25.20.700 Օդափոխիչներ այլ մվ. 
քն. 
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28.25.3 Սառնարանային ու սառցարանային սարքավորանքի և ջերմային պոմպերի 
մասեր  

 

28.25.30 Սառնարանային ու սառցարանային սարքավորանքի և ջերմային 
պոմպերի մասեր 

 

28.25.30.100 Մասեր կայանքների, օդի լավորակման համար  

28.25.30.300 Արտադրատեսակներ կահույքային, սառնարանային կամ սառցարանային 
սարքավորանքի ներկառուցման համար 

մվ. 
քն. 

28.25.30.500 Գոլորշիչներ և կուտակիչներ (բացի տնային սառնարաններում 
օգտագործվողներից) 

մվ. 
քն. 

28.25.30.700 Մասեր սարքավորանքի, սառնարանային և պոմպերի ջերմային, այլ  

28.25.30.900 Մասեր սարքավորանքի, ոչ կենցաղային, 28.23.11, 28.53.15.500, 
28.53.15.700, 28.56.22 խմբավորումների 

 

28.25.9 Սառարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.25.99 Սառնարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.25.99.000 Սառնարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.29 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.29.1 Գազագեներատորներ, սարքեր թորման, զտման կամ մաքրման համար   
28.29.11 Գեներատորներ գեներատորային կամ ջրային գազի ստացման համար. 

ացետիլային և համանման գազագեներատորներ. զտման կամ մաքրման 
կայանքներ   

28.29.11.300 Գազագեներատորներ կամ շոգեգեներատորներ, գազագեներատորներ 
ացետիլային և դրանց համանման` մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց 

մվ. 
քն. 

28.29.11.500 Սարքեր թորման և մաքրման համար մվ. 
քն. 

28.29.12 Կայանքներ և սարքավորանք հեղուկների զտման կամ մաքրման համար  

28.29.12.300 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար  մվ. 
քն. 

28.29.12.330 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար, քիմիական 
եղանակով 

մվ. 
քն. 

28.29.12.350 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար, այլ 
մեթոդներով (բացի քիմիականից) 

մվ. 
քն. 

28.29.12.500 Սարքավորանք և սարքեր ըմպելիքների զտման կամ մաքրման համար (բացի 
ջրից) 

մվ. 
քն. 

28.29.12.700 Սարքավորանք և սարքեր հեղուկների զտման կամ մաքրման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 
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28.29.13 Յուղի, բենզինի և ներծծող օդի զտիչներ ներքին այրման շարժիչների 
համար   

28.29.13.300 Զտիչներ յուղի, բենզինի, ներքին այրման շարժիչների համար մվ. 
քն. 

28.29.13.500 Զտիչներ ներծծող օդային, ներքին այրման շարժիչների համար մվ. 
քն. 

28.29.2 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման, լցման, 
խցանման կամ փաթեթավորման համար. կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, 
շոգեշիթային կամ ավազաշիթային մեքենաներ. միջադիրներ  

28.29.21 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման, լցման, 
խցանման կամ փաթեթավորման համար   

28.29.21.300 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման կամ չորացման 
համար 

մվ. 
քն. 

28.29.21.500 Սարքավորանք շշերի, բանկաների լցավորման, խցանման, արկղերի և այլ 
տարողությունների փակման, դրանց կնքման կամ պիտակավորման համար, 
սարքավորանք շշերի, բանկաների, պարկուճների (տյուբիկների) և այլ 
համանման տարողությունների` թասակներով (կափարիչներով) հերմետիկ 
փակման համար, սարքավորանք ըմպելիքների գազավորման համար 

մվ. 
քն. 

28.29.21.700 Սարքավորանք փաթեթավորման և փաթաթման համար մվ. 
քն. 

28.29.22 Կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային 
մեքենաներ և համանման մեխանիկական սարքվածքներ, բացի 
գյուղատնտեսությունում օգտագործվող մեքենաներից 

 

28.29.22.000 Կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային մեքենաներ 
և համանման մեխանիկական սարքվածքներ, բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործվող մեքենաներից 

մվ. 
քն. 

28.29.23 Միջադիրներ թերթավոր մետաղից. մեխանիկական խցվածքներ 
  

28.29.23.100 Միջադիրներ և խցվածքներ համանման, մետաղից, զուգակցված այլ նյութերի 
հետ 

կգ 

28.29.23.130 Միջադիրներ և խցվածքներ համանման, մետաղից, զուգակցված այլ նյութերի 
հետ կամ բաղկացած երկու և ավելի մետաղյա շերտերից, ավտոմեքենաների 
համար 

կգ 

28.29.23.150 Միջադիրներ, խցվածքներ մեխանիկական և խցվածքներ համանման, 
մետաղից, զուգակցված այլ նյութերի հետ կամ բաղկացած երկու և ավելի 
մետաղյա շերտերից, այլ 

կգ 

28.29.3 Արդյունաբերական, կենցաղային և այլ կշռաչափիչ սարքավորանք  
28.29.31 Կշռաչափիչ սարքավորանք արդյունաբերական նշանակության. 

փոխակրիչների վրա ապրանքների անընդհատ կշռման կշեռքներ. 
կարգավորված հաստատուն զանգվածի համար կշեռքներ և 
տարողությունների կամ բեռնարկղների մեջ որոշակի զանգված ունեցող 
բեռներ բեռնավորող կշեռքներ, բարձր ճշգրտության մեխանիկական 
գործիքներ  

28.29.31.530 Կշեռքներ փոխակրիչների վրա ապրանքների անընդհատ կշռման համար մվ. 
քն. 
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28.29.31.550 Կշեռքներ կարգավորված հաստատուն զանգվածի համար և կշեռքներ, 
որոշակի զանգված ունեցող բեռներ անոթների և բեռնարկղերի մեջ վար 
նետող, ներառյալ բունկերային կշեռքներ 

մվ. 
քն. 

28.29.32 Կշռելու համար սարքավորանք, մարդուն կշռելու համար կշեռքներ և 
կենցաղային կշեռքներ  

 28.29.32.300 Սարքեր մարդկանց կշռման համար և կշեռքներ կենցաղային մվ. 
քն. 

28.29.32.350 Կշեռքներ մարդկանց կշռման համար, ներառյալ կշեռքներ` կրծքի 
երեխաների կշռման համար 

մվ. 
քն. 

28.29.39 Այլ կշռաչափիչ և բաժնորոշման սարքավորանք   

28.29.39.100 Կշեռքներ ստուգիչ և տեսակավորիչ մվ. 
քն. 

28.29.39.300 Սարքավորանք կշռման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.29.39.330 Կշեռքներ հարթակավոր մվ. 
քն. 

28.29.39.350 Հարթակներ առանձին նյութերի կամ խառնուրդների բաղադրիչների 
բաժնավորման համար 

մվ. 
քն. 

28.29.39.370 Կշեռքներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.29.39.500 Կշեռքներ խանութի, 30 կգ-ից ոչ ավելի կշռման սահմանով մվ. 
քն. 

28.29.39.700 Սարքավորանք կշռման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 5000 
կգ-ից ավելի կշռման սահմանով 

մվ. 
քն. 

28.29.4 Կենտրոնախուսակներ, փայլարդիչներ և առևտրի ավտոմատներ   
28.29.41 Կենտրոնախուսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.29.41.300 Կենտրոնախուսակներ լաբորատորիաներում օգտագործվողների տիպի 
(բացի կաթի զատիչներից և սպիտակեղենի մզման ու չորացման 
սարքվածքներից) 

մվ. 
քն. 

28.29.41.500 Կենտրոնախուսակներ այլ նպատակների համար (բացի կաթի զատիչներից, 
սպիտակեղենի մզման ու չորացման սարքվածքներից և լաբորատորիաներում 
օգտագործվողների տիպի կենտրոնախուսակներից) 

մվ. 
քն. 

28.29.41.530 Կենտրոնախուսակներ քիմիական և արդյունաբերության հարակից ճյուղերի 
համար 

մվ. 
քն. 

28.29.41.550 Կենտրոնախուսակներ սննդի արդյունաբերության և ըմպելիքների 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.29.41.570 Կենտրոնախուսակներ արդյունաբերության այլ ճյուղերի համար, (ներառյալ 
կիսահաղորդչային թիթեղների վրա լուսանկարչական էմուլսիայի պատման 
կենտրոնախուսակներ)  

մվ. 
քն. 

28.29.42 Փայլարդիչներ կամ այլ գրտնակավոր մեքենաներ, բացի մետաղների կամ 
ապակու մշակման համար մեքենաներից  

 

28.29.42.300 Փայլարդիչներ, օգտագործվող մանածագործվածքային 
արդյունաբերությունում  

մվ. 
քն. 
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28.29.42.500 Փայլարդիչներ և գրտնակներ (հոլովակներ) այլ, պողպատից, ազատ կռման 
եղանակով ստացված 

մվ. 
քն. 

28.29.43 Առևտրի ավտոմատներ   
28.29.43.300 Ավտոմատներ առևտրական, ըմպելիքների և պարենային ապրանքների 

վաճառքի համար, այլ, ներկառուցված տաքացուցիչ և հովացուցիչ 
սարքվածքներով 

մվ. 
քն. 

28.29.43.500 Ավտոմատներ առևտրական, ըմպելիքների, պարենային ապրանքների և ոչ 
պարենային ապրանքների վաճառքի համար (ներառյալ` թղթադրամների և 
դրամների փոխանակման ավտոմատներ), առանց ներկառուցված 
տաքացուցիչ և հովացուցիչ սարքվածքների  

մվ. 
քն. 

28.29.5 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության  
28.29.50 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության  
28.29.50.000 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության  
28.29.6 Նյութերի մշակման համար կայանքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում, ջերմաստիճանի փոփոխման վրա հիմնված 
գործընթացների օգտագործմամբ  

28.29.60 Նյութերի մշակման համար կայանքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, ջերմաստիճանի փոփոխման վրա հիմնված 
գործընթացների օգտագործմամբ  

28.29.60.300 Հովացուցիչներ (ջրահովարաններ) աշտարակային և կայանքներ համանման, 
ուղղակի հովացման համար (առանց բաժանարար պատի), շրջապտտվող ջրի 
միջոցով 

մվ. 
քն. 

28.29.60.500 Սարքավորումներ և սարքվածքներ մետաղի վակուումային նստեցման 
համար, գոլորշու (գազային) ֆազից 

մվ. 
քն. 

28.29.60.700 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխման վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, այլ 

մվ. 
քն. 

28.29.60.730 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, քիմիական արդյունաբերության 
համար 

մվ. 
քն. 

28.29.60.750 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, սննդի արդյունաբերության և 
ըմպելիքների արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.29.60.770 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.29.7 Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման կամ եռակցման համար, դրանց մասերը. մեքենաներ և 
ապարատներ գազաջերմային փոշեպատման համար  

28.29.70 Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և գործիքներ փափուկ ու կարծր 
զոդանյութով զոդման կամ եռակցման համար, դրանց մասերը. 
մեքենաներ և ապարատներ գազաջերմային փոշեպատման համար  

28.29.70.100 Սարքավորանք և սարքեր գազով աշխատող, այլ (բացի ձեռքի)  
28.29.70.170 Մեքենաներ և սարքեր եռակցման համար, գազով աշխատող պիտույքներ  
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չհանդիսացող  
28.29.70.200 Մեքենաներ և սարքեր, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար  
28.29.70.400 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման համար, դիմադրության 

միջոցով, ոչ ավտոմատ  
28.29.70.430 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների կցվանքային եռակցման համար, 

դիմադրության միջոցով, ոչ ավտոմատ  
28.29.70.450 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման համար, դիմադրության 

միջոցով, ոչ ավտոմատ, այլ  
28.29.70.700 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման կամ փոշեցրման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.29.70.800 Մեքենաներ և սարքեր տարբեր նյութերի մշակման համար (բացի 

մետաղներից)  
28.29.70.830 Մեքենաներ և սարքեր պլաստմասսայի եռակցման համար, դիմադրության 

միջոցով  
28.29.70.850 Մեքենաներ և սարքեր այլ, ուրիշ նյութերի մշակման համար (բացի 

մետաղներից և պլաստմասսայից)  
28.29.8 Ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
28.29.81 Գազագեներատորների կամ ջրագազի գեներատորների մասեր   
28.29.81.000 Գազագեներատորների կամ ջրագազի գեներատորների մասեր   
28.29.82 Կենտրոնախուսակների մասեր. հեղուկների ու գազերի զտման կամ 

մաքրման համար մեքենաների և սարքերի մասեր   

28.29.82.300 Մասեր կենտրոնախուսակների, ներառյալ` կենտրոնախույս չորանոցներ   
28.29.82.500 Մասեր սարքավորանքի, հեղուկների և գազերի զտման ու մաքրման համար  
28.29.82.530 Մասեր զտիչների, օդային և գազային, այլ  
28.29.82.550 Մասեր զտիչների, հեղուկների համար  
28.29.83 Փայլարդիչների կամ այլ գրտնակավոր մեքենաների մասեր. 

փոշարարների մասեր, կշռման սարքավորանքի կշռաքարեր  

28.29.83.100 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային (հոլովակային) մեքենաների, այլ   
28.29.83.130 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային (հոլովակային) մեքենաների, այլ, 

գրտնակներ (հոլովակներ)  
28.29.83.150 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային, (հոլովակային) մեքենաների, այլ, 

բացի գրտնակներից (հոլովակներից)  
28.29.83.200 Կշռաքարեր բոլոր տեսակի կշեռքների համար, մասեր սարքավորանքի, 

կշռման համար  
28.29.83.300 Մասեր սարքավորանքի և սարքերի, 28.24.24 և 28.32.40 ենթակարգերի   
28.29.83.500 Մասեր մեքենաների, 28.29.43 ենթակարգի  
28.29.84 Էլեկտրական միակցիչներ չպարունակող մեքենաների մասեր, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում  

28.29.84.000 Էլեկտրական միակցիչներ չպարունակող մեքենաների մասեր, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում   
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28.29.85 Սպասք լվացող մեքենաների և անոթների մաքրման, լցման, խցանման, 
փաթեթավորման համար մեքենաների մասեր  

28.29.85.100 Մասեր ամանեղեն լվացող մեքենաների (28.29.21, 28.29.50, 27.51.12 
ենթակարգերի)  

28.29.85.200 Մասեր մեքենաների, որոնք նախատեսված են մաքրման, անոթների լցման, 
փաթեթավորման կամ խցանափակման համար (29.24.21 ենթակարգի)  

28.29.86 Փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման կամ եռակցման համար ոչ 
էլեկտրական սարքավորանքի և գործիքների մասեր. գազաջերմային 
փոշեպատման համար մեքենաների և ապարատների մասեր   

28.29.86.300 Փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման կամ եռակցման համար ոչ 
էլեկտրական սարքավորանքի և գործիքների մասեր. գազաջերմային 
փոշեպատման համար մեքենաների և ապարատների մասեր   

28.29.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

28.29.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.29.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.3 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  
28.30 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ   
28.30.1 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  

28.30.10 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ   
28.30.10.000 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  մվ. 

քն. 
28.30.2 Այլ տրակտորներ գյուղատնտեսության համար   
28.30.21 Տրակտորներ,  37 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության    
28.30.21.300 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 18 կՎտ-ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
մվ. 
քն. 

28.30.21.500 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 
նոր, 18 կՎտ-ից ավելի, բայց 37կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության  

28.30.22 Տրակտորներ, 37 կՎտ-ից ավել, բայց  59 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  
 

28.30.22.000 Տրակտորներ, 37 կՎտ-ից ավել, բայց 59 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  մվ. 
քն. 

28.30.23 Տրակտորներ, 59 կՎտ-ից ավել հզորության  
 28.30.23.300 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 59 կՎտ-ից ավելի, բայց 75 կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
մվ. 
քն. 

28.30.23.500 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 
նոր, 75 կՎտ-ից ավելի, բայց 90 կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 

մվ. 
քն. 
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28.30.23.700 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 
նոր, 90 կՎտ-ից ավել շարժիչի հզորության 

մվ. 
քն. 

28.30.3 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար մեքենաներ և 
սարքավորանք 

 

28.30.31 Գութաններ   
28.30.31.300 Գութաններ շուռտու մվ. 

քն. 
28.30.31.500 Գութաններ, բացի շուռտուներից մվ. 

քն. 
28.30.31.700 Տափաններ սկավառակային մվ. 

քն. 
28.30.32 Տափաններ, շառտիչներ, կուլտիվատորներ, քաղհանիչներ և մարկեղներ  

 28.30.32.100 Փխրիչներ և կուլտիվատորներ մվ. 
քն. 

28.30.32.300 Տափաններ ատամնավոր մվ. 
քն. 

28.30.32.500 Ռոտովատորներ (մեխանիզացված կուլտիվատորներ` բնահողային 
ֆրեզներով)  

մվ. 
քն. 

28.30.32.700 Տափաններ, փխրիչներ, կուլտիվատորներ, քաղհանիչներ և մարկեղներ, այլ մվ. 
քն. 

28.30.33 Ցանիչներ, տնկիչներ և սածիլատնկիչ մեքենաներ  
 28.30.33.300 Ցանիչներ մվ. 
քն. 

28.30.33.330 Ցանիչներ ճշգրիտ ցանքի մվ. 
քն. 

28.30.33.350 Ցանիչներ, այլ մվ. 
քն. 

28.30.33.500 Տնկիչներ և մեքենաներ սածիլատնկիչ մվ. 
քն. 

28.30.34 Օրգանական և հանքային պարարտանյութերի շաղացրման մեքենաներ 

 28.30.34.300 Շաղացրիչներ հանքային կամ քիմիական պարարտանյութերի  մվ. 
քն. 

28.30.34.500 Շաղացրիչներ օրգանական պարարտանյութերի (գոմաղբի շաղացրիչներ) մվ. 
քն. 

28.30.39 Այլ մեքենաներ բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար  
 28.30.39.000 Այլ մեքենաներ բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար  մվ. 
քն. 

28.30.4 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, պուրակների կամ 
մարզահրապակների համար   

28.30.40 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, պուրակների կամ 
մարզահրապակների համար  

28.30.40.100 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, էլեկտրական 

մվ. 
քն. 

28.30.40.300 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների մվ. 
քն. 
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hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, 
ոչ էլեկտրական 

28.30.40.330 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, 
ոչ էլեկտրական, ինքնագնաց, նստելատեղով 

մվ. 
քն. 

28.30.40.350 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, 
ոչ էլեկտրական, ինքնագնաց, առանց նստելատեղի 

մվ. 
քն. 

28.30.40.370 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, 
ոչ էլեկտրական, բացի ինքնագնացներից 

մվ. 
քն. 

28.30.40.500 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական 

մվ. 
քն. 

28.30.40.530 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական, նստելատեղով, ինքնագնաց 

մվ. 
քն. 

28.30.40.550 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական, ինքնագնաց, առանց նստելատեղի  

մվ. 
քն. 

28.30.40.570 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական (բացի ինքնագնացներից) 

մվ. 
քն. 

28.30.40.700 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, առանց շարժիչի, այլ 

մվ. 
քն. 

28.30.5 Բերքահավաք մեքենաներ  
28.30.51 Հնձիչներ (ներառյալ տրակտորի վրա տեղակայվող կտրող 

ապարատները), չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
28.30.51.300 Հնձիչներ շարժիչով, ոչ կախովի և ոչ կցանքային մվ. 

քն. 
28.30.51.500 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային մվ. 

քն. 
28.30.51.530 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային, հորիզոնական հարթության 

մեջ պտտվող կտրող մասով 
մվ. 
քն. 

28.30.51.550 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային, այլ մվ. 
քն. 

28.30.51.700 Հնձիչներ առանց շարժիչի, ոչ կախովի և ոչ կցանքային, այլ մվ. 
քն. 

28.30.52 Խոտհնձի մեքենաներ 
 28.30.52.300 Լասաշրջիչներ, փոցխեր կողմնաթափ և խոտաշրջիչներ մվ. 
քն. 

28.30.52.330 Լասաշրջիչներ, խոտաշրջիչներ մվ. 
քն. 

28.30.52.350 Փոցխեր կողաթափ մվ. 
քն. 

28.30.52.500 Մեքենաներ խոտահավաք, այլ մվ. 
քն. 

28.30.53 Մամլիչներ ծղոտի կամ խոտի, ներառյալ մամլիչ-հավաքիչները 
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28.30.53.100 Մամլիչ - տեսակավորիչներ, ծղոտի կամ խոտի համար մվ. 
քն. 

28.30.53.200 Մամլիչներ ծղոտի համար, այլ մվ. 
քն. 

28.30.54 Մեքենաներ արմատապալարապտուղների հավաքման համար 
 28.30.54.100 Կարտոֆիլահաններ և մեքենաներ կարտոֆիլահավաք մվ. 
քն. 

28.30.54.200 Մեքենաներ պալարների և արմատապտուղների (ներառյալ` բոստանային 
կուլտուրաները) հավաքման համար, այլ  

մվ. 
քն. 

28.30.54.900 Մեքենաներ հավաքման, այլ մվ. 
քն. 

28.30.54.910 Մեքենաներ բամբակի հավաքման համար մվ. 
քն. 

28.30.54.920 Մեքենաներ վուշի հավաքման համար մվ. 
քն. 

28.30.54.930 Մեքենաներ կանեփի և կենաֆի (կանեփատեսակ) հավաքման համար մվ. 
քն. 

28.30.54.940 Մեքենաներ թեյի և գայլուկի հավաքման համար մվ. 
քն. 

28.30.54.950 Մեքենաներ շաքարեղեգի և եղեգի հավաքման համար մվ. 
քն. 

28.30.54.960 Մեքենաներ եթերայուղատու մշակաբույսերի և դեղաբույսերի հավաքման 
համար 

մվ. 
քն. 

28.30.54.970 Մեքենաներ եգիպտացորենի հավաքման համար, մեքենաներ պտղակոթերի 
պոկման համար և կողրիչամաքրիչներ 

մվ. 
քն. 

28.30.54.990 Մեքենաներ հավաքման համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.30.59 Մեքենաներ բերքահավաքի և կալսի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 

28.30.59.100 Կոմբայններ հացահատիկահավաք մվ. 
քն. 

28.30.59.200 Մեքենաներ և մեխանիզմներ գյուղատնտեսական արտադրանքի կալսման 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.30.59.300 Մեքենաներ ճակնդեղի փրեր կտրտման և մեքենաներ ճակնդեղահավաք մվ. 
քն. 

28.30.59.500 Կոմբայններ սիլոսահավաք և խաղողահավաք, մեքենաներ ծառերից և 
թփերից պտուղների և հատապտուղների հավաքման համար 

մվ. 
քն. 

28.30.59.530 Կոմբայններ սիլոսահավաք, տրակտորային քարշով  մվ. 
քն. 

28.30.59.550 Կոմբայններ սիլոսահավաք, ինքնագնաց մվ. 
քն. 

28.30.59.570 Կոմբայններ խաղողահավաք, մեքենաներ պտուղների և հատապտուղների 
հավաքման համար 

 

28.30.6 Հեղուկների ու փոշիների շաղացրման և փոշիացրման մեխանիկական 
սարքվածքներ  գյուղատնտեսությունում կամ այգեգործությունում 
օգտագործման համար  
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28.30.60 Հեղուկների ու փոշիների շաղացրման և փոշիացրման մեխանիկական 
սարքվածքներ  գյուղատնտեսությունում կամ այգեգործությունում 
օգտագործման համար 

 

28.30.60.100 Հարմարանքներ ոռոգման համար մվ. 
քն. 

28.30.60.300 Հարմարանքներ շարժական, ցրցայտման և փոշիացման հանար  մվ. 
քն. 

28.30.60.500 Փոշարարներ և շաղացիրներ փոշու, նախատեսված գյուղատնտեսական 
տրակտորների վրա տեղակայման համար 

մվ. 
քն. 

28.30.60.700 Հարմարանքներ գյուղատնտեսության կամ այգեգործության համար, այլ մվ. 
քն. 

28.30.7 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ 
գյուղատնտեսության համար 

 

28.30.70 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ 
գյուղատնտեսության համար 

 

28.30.70.000 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ 
գյուղատնտեսության համար 

մվ. 
քն. 

28.30.8 Այլ սարքավորանք գյուղատնտեսության համար  

28.30.81 Ձվերի, մրգերի կամ այլ գյուղատնտեսական մթերքի (բացի սերմերից, 
հացահատիկայիններից և չոր լոբազգիներից) մաքրման, տեսակավորման 
կամ չափազատման մեքենաներ 

 

28.30.81.000 Ձվերի, մրգերի կամ այլ գյուղատնտեսական մթերքի (բացի սերմերից, 
հացահատիկայիններից և չոր լոբազգիներից) մաքրման, տեսակավորման 
կամ չափազատման մեքենաներ  

մվ. 
քն. 

28.30.82 Կիթի ապարատներ   

28.30.82.000 Կիթի ապարատներ  մվ. 
քն. 

28.30.83 Կենդանիների կերի պատրաստման սարքավորանք   

28.30.83.000 Կենդանիների կերի պատրաստման սարքավորանք  մվ. 
քն. 

28.30.84 Ճտահանման ապարատներ (ինկուբատորներ) և ճտանոցի տաքացիչներ 
(բրուդերներ) թռչնաբուծության համար  

 28.30.84.500 Սարքավորանք թռչնաբուծության համար, ինկուբատորներ և բրուդերներ մվ. 
քն. 

28.30.84.530 Ինկուբատորներ և բրուդերներ մվ. 
քն. 

28.30.84.550 Սարքավորանք թռչնաբուծության համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.30.85 Մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսական թռչնի խնամքի համար   

28.30.85.000 Մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսական թռչնի խնամքի համար  մվ. 
քն. 

28.30.86 Գյուղատնտեսության, այգեգործության, անտառային տնտեսության, 
թռչնաբուծության կամ մեղվաբուծության համար սարքավորանք, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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28.30.86.300 Մեքենաներ և սարքավորանք անտառային տնտեսության համար մվ. 
քն. 

28.30.86.400 Ավտոմատ խմոցներ մվ. 
քն. 

28.30.86.500 Մեքենաներ անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության 
(այգեգործության, թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) 
համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.30.86.510 Կերամաններ և խմոցներ կենդանիների համար մվ. 
քն. 

28.30.86.530 Սարքավորանք կենդանիների աճեցման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.30.86.550 Բեռնաթափիչներ սիլոսի մվ. 
քն. 

28.30.86.570 Սարքավորանք պահեստի, ապասարվող (ապամոնտաժվող), 
գյուղատնտեսական արտադրանքի պահման համար 

մվ. 
քն. 

28.30.86.590 Մեքենաներ անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության 
(այգեգործության, թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) 
համար, այլ, չներառված 28.30.6 կարգի ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.30.9 Գյուղատնտեսության համար սարքավորանքի մասեր. գյուղատնտեսության և 
անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 28.30.91 Բերքահավաքի և կալսի համար մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

28.30.91.000 Բերքահավաքի և կալսի համար մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

28.30.92 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման սարքավորանքի մասեր  

28.30.92.000 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման սարքավորանքի մասեր   
28.30.93 Գյուղատնտեսության համար այլ մեքենաների և սարքավորանքի մասեր  

28.30.93.300 Մասեր սարքավորանքի, թռչնաբուծության, ինկուբատորների և բրուդերների, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում (28.30.83-28.30.86 ենթակարգերի)  

28.30.93.600 Մասեր մեքենաների անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության 
(այգեգործության, թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) 
համար, այլ, 28.30.84 և 28.30.85 ենթակարգերի  

28.30.94 Կիթի ապարատների և կաթի մշակման սարքավորանքի մասեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.30.94.000 Կիթի ապարատների և կաթի մշակման սարքավորանքի մասեր, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում   

28.30.99 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

28.30.99.000 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   
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28.4 Մետաղամշական մեքենաներ և հաստոցներ  
28.41 Մետաղամշակման սարքավորանք  
28.41.1 Մետաղամշակման լազերային հաստոցներ և համանման հաստոցներ. 

մշակող կենտրոններ և համանման տեսակի հաստոցներ  
28.41.11 Մետաղամշակման հաստոցներ լազերային, անդրաձայնային և 

համանման եղանակներով մշակման համար  

28.41.11.100 Հաստոցներ աշխատող լազերային կամ ուրիշ լուսային և ֆոտոնային 
ճառագայթման գործընթացների օգտագործմամբ  

28.41.11.300 Հաստոցներ անդրաձայնային  
28.41.11.500 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների 

օգտագործմամբ  
28.41.11.530 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների 

օգտագործմամբ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  
28.41.11.550 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների 

օգտագործմամբ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  
28.41.11.700 Հաստոցներ, աշխատող էլեկտրաքիմիական մշակմամբ, էլեկտրոնային, 

իոնային ճառագայթով կամ պլազմային աղեղով մշակմամբ  
28.41.12 Մշակող կենտրոններ, ագրեգատային հաստոցներ, բազմադիրքային 

հաստոցներ մետաղների մշակման համար   

28.41.12.200 Կենտրոններ մշակող, հորիզոնական  
28.41.12.400 Կենտրոններ մշակող, ուղղահայաց  
28.41.12.500 Հաստոցներ ագրեգատային, մետաղների մշակման համար, միադիրքային  
28.41.12.700 Հաստոցներ ագրեգատային, մետաղների մշակման համար, բազմադիրքային   
28.41.2 Խառատային, ներտաշման, ֆրեզիչ հաստոցներ մետաղների մշակման 

համար  
28.41.21 Խառատային մետաղահատ հաստոցներ  

28.41.21.200 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ  

28.41.21.230 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, բազմանպատակային (կենտրոններ մշակող)  

28.41.21.270 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ. ավտոմատներ  

28.41.21.290 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ. այլ  

28.41.21.400 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներից)  

28.41.21.430 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներից), կենտրոնական (համապիտանի 
խառատային-պտուտակահատ և բազմակտրիչային)  

28.41.21.470 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներից). ավտոմատներ  

28.41.21.490 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներից). այլ  
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28.41.21.600 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ  

28.41.21.630 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, բազմանպատակային  

28.41.21.690 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, այլ  

28.41.21.900 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային (բացի թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցներից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.41.22 Գայլիկոնիչ, ներտաշման կամ ֆրեզիչ մետաղահատ հաստոցներ. 
մանեկահատ և պարուրակահատ մետաղամշակման հաստոցներ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.41.22.100 Հաստոցներ մետաղահատ գայլիկոնիչ, բարձակա-ֆրեզիչ, թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.22.130 Հաստոցներ մետաղահատ, գայլիկոնիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  
28.41.22.170 Հաստոցներ մետաղահատ, բարձակա-ֆրեզիչ, թվային ծրագրային 

ղեկավարմամբ  
28.41.22.200 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, այլ  
28.41.22.230 Հաստոցներ մետաղահատ, գործիքային ֆրեզիչ, թվային ծրագրային 

ղեկավարմամբ  
28.41.22.250 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.41.22.300 Հաստոցներ ագրեգատային, գծային շարվածքի և հաստոցներ մետաղահատ, 

գայլիկոնիչ, այլ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  
28.41.22.330 Հաստոցներ ագրեգատային, գծային շարվածքի, գայլիկոնիչ, ներտաշիչ, 

ֆրեզիչ, արտաքին և ներքին պարուրակների ակոսահատման համար  
28.41.22.350 Հաստոցներ մետաղահատ, գայլիկոնիչ, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման   
28.41.22.400 Հաստոցներ մետաղահատ, ներտաշիչ, ներտաշ-ֆրեզիչ, թվային ծրագրային 

ղեկավարմամբ   
28.41.22.600 Հաստոցներ մետաղահատ, ներտաշիչ, ներտաշ-ֆրեզիչ, առանց թվային 

ծրագրային ղեկավարման   
28.41.22.700 Հաստոցներ մետաղահատ, բարձակա-ֆրեզիչ, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման  
28.41.22.800 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման  
28.41.23 Հաստոցներ ծլեպների հանման համար. սրման, հղկման և մետաղների 

մաքրամշակման համար այլ հաստոցներ  

28.41.23.100 Հաստոցներ հղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.23.130 Հաստոցներ հարթահղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից 
ոչ պակաս ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.23.150 Հաստոցներ հղկիչ, գլանային մակերևույթների մշակման համար, 
ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս ճշտության,  
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թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.23.170 Հաստոցներ հղկիչ այլ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.23.200 Հաստոցներ հղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  

28.41.23.230 Հաստոցներ հարթահղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից 
ոչ պակաս ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  

28.41.23.250 Հաստոցներ հղկիչ, գլանային մակերևույթների մշակման համար, ցանկացած 
առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս ճշտության, առանց թվային 
ծրագրային ղեկավարման  

28.41.23.270 Հաստոցներ հղկիչ այլ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  

28.41.23.300 Հաստոցներ մաքրամշակման համար, մետաղների կամ մետաղախեցեղենի 
մակերևույթների (բացի հղկիչներից)  

28.41.23.310 Հաստոցներ սրման, կտրող գործիքների համար, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ  

28.41.23.330 Հաստոցներ սրման, կտրող գործիքների համար, առանց թվային ծրագրային 
ղեկավարման  

28.41.23.350 Հաստոցներ հոնինգձվաձևային կամ վերջնասրման, մետաղների մշակման 
համար  

28.41.23.370 Հաստոցներ ծլեպների հանման համար, հաստոցներ ողորկման, փորագրման 
և այլ  

28.41.24 Երկարառանդման, սղոցման, կտորահատիչ հաստոցներ և մետաղահատ 
այլ հաստոցներ  

28.41.24.100 Հաստոցներ մետաղների կամ մետաղախեցեղենի մշակման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

28.41.24.300 Հաստոցներ մետաղների մշակման, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ և 
ատամնադրվագիչ  

28.41.24.730 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ 
և ատամնադրվագիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.24.750 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ 
և ատամնադրվագիչ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  

28.41.24.800 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, սղոցման, հատման  
28.41.24.900 Հաստոցներ մետաղների կամ մետաղախեցեղենի մշակման համար, լայնակի 

ռանդման, փորման և այլ  
28.41.3 Մետաղամշակման այլ հաստոցներ  

28.41.31 Ճկող, եզրաճկող և ուղղիչ մեքենաներ մետաղների մշակման համար  
28.41.31.200 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, 

հարդարման, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, թերթավոր նյութից 
արտադրատեսակների մշակման համար  

28.41.31.400 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, 
հարդարման, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման  



420 
 

համար այլ 

28.41.31.600 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, 
հարդարման, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, թերթավոր նյութից 
արտադրատեսակների մշակման համար 

 28.41.31.800 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, 
հարդարման, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, մետաղների 
մշակման համար, այլ  

28.41.32 Մեխանիկական մկրատներ, ծակող և արտահատ մեքենաներ մետաղների 
մշակման համար   

28.41.32.100 Մկրատներ մեխանիկական (ներառյալ մամլիչներ), թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար  

28.41.32.200 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) անցքահատիչ կամ արտահատիչ, թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար  

28.41.32.300 Մկրատներ մեխանիկական (ներառյալ մամլիչներ), առանց թվային 
ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման համար  

28.41.32.400 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) անցքահատիչ կամ արտահատիչ, առանց 
թվային ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման համար  

28.41.33 Կռիչ կամ դրոշմիչ մեքենաներ և մուրճեր. հիդրավլիկ մամլիչներ և 
մետաղների մշակման մամլիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումնեում  

28.41.33.100 Մեքենաներ և մուրճեր, կռիչ կամ դրոշմիչ, մամլիչներ հիդրավլիկական և 
մամլիչներ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման 
համար  

28.41.33.200 Մեքենաներ և մուրճեր, կռիչ կամ դրոշմիչ, մամլիչներ հիդրավլիկական և 
մամլիչներ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման 
համար  

28.41.33.300 Մամլիչներ մետաղական փոշիների եռակալման եղանակով կաղապարման, 
կամ մամլիչներ, մետաղական թափոնը մամլելով բրիկետներ ստանալու 
համար, այլ  

28.41.33.400 Մամլիչներ հիդրավլիկական, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, այլ  
28.41.33.500 Հաստոցներ գամերի, մանեկների և պտուտակների արտադրության համար, 

մամլիչներ հիդրավլիկական, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, այլ  
28.41.33.530 Հաստոցներ գամերի, մանեկների և պտուտակների արտադրության համար, 

առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  
28.41.33.550 Մամլիչներ հիդրավլիկական, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, այլ  
28.41.33.700 Մամլիչներ կաղապարման և ձուլման, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ   
28.41.33.900 Մամլիչներ մետաղների մշակման համար, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.41.34 Մետաղների, մետաղի եռակալված կարբիդների կամ մետաղախեցեղենի 

մշակման հաստոցներ (առանց նյութի հեռացման), չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.41.34.100 Հաստոններ (հաստոցներ) կորզանիչ  
28.41.34.300 Հաստոցներ պարուրակագրտնակային  
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28.41.34.500 Հաստոցներ լարերից արտադրատեսակների պատրաստման համար  
28.41.34.700 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, առանց նյութի հեռացման, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.41.4 Մետաղամշակման հաստոցների մասեր և պարագաներ  
28.41.40 Մետաղամշակման հաստոցների մասեր և պարագաներ  
28.41.40.300 Մասեր և հարմարանքներ մետաղամշակման հաստոցների, 28.41.11- 28.41.31 

ենթակարգերի  
28.41.40.500 Մասեր և հարմարանքներ մետաղամշակման հաստոցների, 28.41.31 - 

28.41.34 ենթակարգերի  
28.41.9 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
28.41.99 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.41.99.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.49 Այլ հաստոցներ  
28.49.1 Հաստոցներ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման համար   
28.49.11 Հաստոցներ քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման հանքային նյութերի 

մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար   

28.49.11.300 Սղոցներ մեխանիկական, քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման նյութերի 
մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար  

28.49.11.500 Հաստոցներ հղկիչ կամ ողորկիչ, քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման 
նյութերի մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար  

28.49.11.700 Հաստոցներ քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման նյութերի մշակման կամ 
ապակու սառը մշակման համար, այլ  

28.49.12 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար. սարքավորանք 
գալվանապատման համար  

28.49.12.100 Հաստոցներ բազմագործառական, ձեռքի վերակարգավորմամբ 
(գործողությունների փոփոխությամբ), փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, 
պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.200 Հաստոցներ բազմագործառական, ավտոմատ վերակարգավորմամբ 
(գործողությունների փոփոխությամբ), փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, 
պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.300 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար  

28.49.12.330 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, 
ժապավենային  

28.49.12.350 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, 
սկավառակային   
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28.49.12.370 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, այլ  

28.49.12.500 Հաստոցներ ռանդման, ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, 
ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի 
մշակման համար  

28.49.12.530 Հաստոցներ ռանդման, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.550 Հաստոցներ ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, ոսկորի, 
էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման 
համար  

28.49.12.570 Հաստոցներ ռանդման, ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, 
ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի 
մշակման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

28.49.12.600 Հաստոցներ հղկիչ և ողորկման, ճկման և հավաքման, գայլիկոնման և 
թրծման փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.630 Հաստոցներ հղկիչ և ողորկման փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.650 Հաստոցներ ճկման և հավաքման փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.670 Հաստոցներ գայլիկոնման և թործման, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, 
պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.700 Հաստոցներ հատող, ջարդող և ծլեպող փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, 
պինդ պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար  

28.49.12.800 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ  

28.49.12.830 Հաստոցներ խառատային, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսե կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ  

28.49.12.850 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.49.12.870 Հաստոցներ, մամլիչներ և մեքենաներ հատուկ նշանակության, փայտի կամ 
խցանի մշակման համար  

28.49.2 Կալակներ գործիքների ամրակցման համար  
28.49.21 Կալակներ գործիքների ամրակցման համար և ինքնաբացվող 

պարուրակահան գլխիկներ հաստոցների համար   
28.49.21.100 Հարմարանքներ գործիքների ամրացկման համար  
29.43.31.200 Կալակներ, կապիչներ զսպախցուկային, ականոցներ գործիքի ամրակցման 

համար   
29.43.31.300 Հարմարանքներ գործիքների` խառատային հաստոցների վրա ամրակցման 

համար   
29.43.31.400 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, բացի 

խառատային հաստոցներից  
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29.43.31.500 Գլխիկներ պտուտակահան, ինքնաբացվող  
28.49.22 Կալակներ հաստոցների վրա մանրակների ամրակցման համար   
28.49.22.300 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, 

հարմարանքներ սեղմիչ, հատուկ նշանակության, լրակազմեր սեղմիչ 
հարմարանքների  

28.49.22.500 Հարմարանքներ գործիքների` խառատային հաստոցների վրա ամրակցման 
համար, բացի 28.49.22.300 ենթակարգի  

28.49.22.700 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, բացի 
խառատային հաստոցներից, բացի 28.49.22.300 ենթակարգի  

28.49.23 Բաժանարար գլխիկներ և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների 
համար  

28.49.23.000 Բաժանարար գլխիկներ և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար  
28.49.24 Փայտի, խեցեղենի, քարի, էբոնիտի և համանման պինդ նյութերի 

մշակման հաստոցների մասեր և հարմարանքներ   
28.49.24.300 Մասեր և հարմարանքներ, քարի, խեցեղենի, բետոնի, անկիզաքարի և 

համանման նյութերի կամ ապակու սառը մշակման հաստոցների համար  
28.49.24.500 Մասեր և հարմարանքներ փայտի, խցանի, էբոնիտի, ոսկորի, պինդ 

պլաստմասսե և համանման պինդ նյութերի մշակման հաստոցների համար  
28.49.9 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
28.49.99 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
28.49.99.000 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
28.9 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաներ  
28.91 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաներ  
28.91.1 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաներ և դրանց 

մասերը  
28.91.11 Կոնվերտերներ, շերեփներ, կոճղակաղապարներ և ձուլամեքենաներ. 

գլոցահաստոններ  

28.91.11.300 Կոնվերտերներ և մեքենաներ ձուլման, կոճղակաղապարներ և շերեփներ, 
մետաղագործությունում և ձուլման արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.91.11.330 Կոնվերտերներ և մեքենաներ ձուլման (բացի ճնշման տակ ձուլման 
մեքենաներից), մետաղագործությունում և ձուլման արտադրությունում 
օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.91.11.350 Ձուլակաղապարներ և շերեփներ, մետաղագործությունում և ձուլման 
արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.91.11.370 Մեքենաներ ձուլման, ճնշման տակ ձուլման համար, մետաղագործությունում 
և ձուլման արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.91.11.500 Գլոցահաստոններ մվ. 
քն. 

28.91.11.530 Հաստոններ խողովակագլոցման մվ. 
քն. 
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28.91.11.550 Հաստոններ տաք գլոցման և հաստոններ համակցված, տաք և սառը 
գլոցման  

մվ. 
քն. 

28.91.11.570 Հաստոններ սառը գլոցման մվ. 
քն. 

28.91.12 Մետաղագործության համար մեքենաների մասեր. գլոցահաստոնների 
մասեր  

 

28.91.12.300 Մասեր մեքենաների, մետաղագործությունում կամ ձուլման 
արտադրությունում օգտագործվող 

 

28.91.12.500 Գրտնակներ գլոցահաստոնների մվ. 
քն. 

28.91.12.700 Մասեր գլոցահաստոնների (բացի գրտնակներից)  

28.91.9 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

28.91.99 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.91.99.000 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.92 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և 
շինարարության համար մեքենաներ  

28.92.1 Սարքավորանք ստորգետնյա եղանակով օգտակար հանածոների 
արդյունահանման համար   

28.92.11 Ամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ստորգետնյա 
աշխատանքների համար   

28.92.11.000 Ամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ստորգետնյա 
աշխատանքների համար   

28.92.12 Ներհատ մեքենաներ ածխի և լեռնային ապարների արդյունահանման 
համար, թունելների անցահատման սարքավորանք. այլ 
հորատամեքենաներ և հորատանցման մեքենաներ   

28.92.12.000 Ներհատ մեքենաներ ածխի և լեռնային ապարների արդյունահանման 
համար, թունելների անցահատման սարքավորանք. այլ հորատամեքենաներ 
և հորատանցման մեքենաներ   

28.92.2 Այլ մեքենաներ գրունտի, միներալների կամ հանքաքարի հանման, 
տոփանման, խտացման, արդյունահանման և տեղափոխման, ուղեհարթման 
և կեռաքարշման աշխատանքների համար, ինքնագնաց (ներառյալ 
բուլդոզերները, միաշերեփ էքսկավատորները և ճանապարհային գլդոնները)  

28.92.21 Բուլդոզերներ ինքնագնաց և բուլդոզերներ դարձովի հարթաշերեփով   

28.92.21.300 Բուլդոզերներ, ներառյալ համապիտանիները, ինքնագնաց, թրթուրավոր մվ. 
քն. 

28.92.21.500 Բուլդոզերներ, ներառյալ համապիտանիները, ինքնագնաց, ոչ թրթուրավոր մվ. 
քն. 

28.92.22 Ուղեհարթիչներ և ինքնագնաց հարթիչներ  
 28.92.22.000 Ուղեհարթիչներ և ինքնագնաց հարթիչներ  մվ. 
քն. 
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28.92.23 Կեռաշերեփներ ինքնագնաց  
 28.92.23.000 Կեռաշերեփներ ինքնագնաց  մվ. 
քն. 

28.92.24 Տոփանիչ մեքենաներ և ճանապարհային գլդոններ, ինքնագնաց  
 28.92.24.000 Տոփանիչ մեքենաներ և ճանապարհային գլդոններ, ինքնագնաց  մվ. 
քն. 

28.92.25 Բեռնիչներ միաշերեփ ճակատային, ինքնագնաց  
 28.92.25.300 Բեռնիչներ հատուկ, ստորերկրյա աշխատանքների համար մվ. 
քն. 

28.92.25.500 Բեռնիչներ միաշերեփ ճակատային ինքնագնաց, այլ մվ. 
քն. 

28.92.26 Էքսկավատորներ միաշերեփ և խցիկի 3600 շրջադարձով շերեփավոր 
բեռնիչներ (բացի միաշերեփ ճակատային բեռնիչներից), ինքնագնաց 

 28.92.26.100 Էքսկավատորներ փոքրաչափ հիդրավլիկական, մինչև 6 տ քաշի մվ. 
քն. 

28.92.26.300 Էքսկավատորներ հիդրավլիկական, թրթուրային ընթացքով, 6 տ և ավելի 
քաշի 

մվ. 
քն. 

28.92.26.500 Էքսկավատորներ հիդրավլիկական, անիվային ընթացքով մվ. 
քն. 

28.92.26.700 Էքսկավատորներ լրիվ շրջադարձային, աշխատանքային սարքավորանքի 
(մետաղաճոպաններ, ճոպաններ) ճկուն կախոցով և էքսկավատորներ այլ 

մվ. 
քն. 

28.92.27 Այլ ինքնագնաց միաշերեփ էքսկավատորներ և շերեփավոր բեռնիչներ. այլ 
ինքնագնաց մեքենաներ օգտակար հանածոների արդյունահանման 
համար  

 

28.92.27.300 Էքսկավատորներ միաշերեփ մեխանիկական, ինքնագնաց և բեռնիչներ 
շերեփավոր, թերշրջադարձային 

մվ. 
քն. 

28.92.27.500 Մեքենաներ ինքնագնաց, լեռնահանքային արդյունաբերության համար 
(գրունտի տեղափոխման, հանման, փորման համար), չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.92.28 Բուլդոզերների հարթաշերեփներ դարձովի և անդարձովի 
  

28.92.28.000 Բուլդոզերների հարթաշերեփներ դարձովի և անդարձովի  մվ. 
քն. 

28.92.29 Ինքնաթափեր  

28.92.29.000 Ինքնաթափեր մվ. 
քն. 

28.92.3 Այլ մեքենաներ գրունտի հանման համար  
28.92.30 Այլ մեքենաներ գրունտի հանման համար  
28.92.30.100 Սարքավորանք ցցերի խփման և հանման համար  մվ. 

քն. 
28.92.30.300 Ձյունամաքրիչներ խոփային և ռոտորային մվ. 

քն. 
28.92.30.500 Մեքենաներ և մեխանիզմներ գրունտի տոփանման և խտացման համար, ոչ 

ինքնագնաց  
մվ. 
քն. 
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28.92.30.700 Կեռաշերեփներ, մեքենաներ և մեխանիզմներ գրունտի տեղափոխման, 
հանման, փորման համար, ոչ ինքնագնաց 

մվ. 
քն. 

28.92.30.900 Սարքավորանք հասարակական աշխատանքների, շինարարության կամ 
համանման աշխատանքների համար  

մվ. 
քն. 

28.92.4 Գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի տեսակավորման, 
մանրացման, խառնման և համանման մշակման համար մեքենաներ   

28.92.40 Գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի տեսակավորման, 
մանրացման, խառնման և համանման մշակման համար մեքենաներ  

28.92.40.300 Մեքենաներ գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի 
տեսակավորման, մաղման, տարանջատման, ջարդման, խառնման համար  

մվ. 
քն. 

28.92.40.310 Մեքենաներ կաղապարման խառնուրդների տեսակավորման, մաղման 
համար  

մվ. 
քն. 

28.92.40.330 Մեքենաներ շինանյութերի տեսակավորման, ջարդման, խառնման համար  մվ. 
քն. 

28.92.40.350 Մեքենաներ տեսակավորման, ջարդման, խառնման համար, լեռնահանքային 
արդյունաբերությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.92.40.370 Մեքենաներ նյութերի տեսակավորման, մաղման, տարանջատման համար, 
այլ 

մվ. 
քն. 

28.92.40.500 Բետոնախառնիչներ կամ շաղախախառնիչներ մվ. 
քն. 

28.92.40.700 Մեքենաներ, բիտումի` հանքանյութերի հետ խառնման համար մվ. 
քն. 

28.92.40.800 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.92.40.810 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 
ավազային ձուլման կաղապարների պատրաստման համար օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.92.40.830 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 
շինարարությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.92.40.850 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 
լեռնահանքային արդյունաբերությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.92.40.870 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

28.92.5 Տրակտորներ թրթուրավոր   
28.92.50 Տրակտորներ թրթուրավոր  
28.92.50.000 Տրակտորներ թրթուրավոր մվ. 

քն. 
28.92.6 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և 

վերգետնյա եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի 
մասեր  

28.92.61 Հորատման կամ հորատանցման մեքենաների կամ գրունտի հանման 
համար մեքենաների մասեր. ամբարձիչների մասեր  

28.92.61.100 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար կգ 

28.92.61.130 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից 

կգ 
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28.92.61.150 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, ներառյալ 
մասերը, բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից 
հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

28.92.61.170 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից, ներառյալ մասերը 

կգ 

28.92.61.300 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար կգ 

28.92.61.330 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար մետաղների 
մշակման համար, բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների 
բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

28.92.61.390 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար այլ նյութերի 
(բացի մետաղներից) մշակման համար ծակատման համար, բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար 

կգ 

28.92.62 Գրունտի, քարի և համանման նյութերի տեսակավորման, ջարդման կամ 
այլ եղանակներով մշակման համար մեքենաների մասեր  

 

28.92.62.000 Գրունտի, քարի և համանման նյութերի տեսակավորման, ջարդման կամ այլ 
եղանակներով մշակման համար մեքենաների մասեր   

28.92.9 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և 
վերգետնյա եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.92.99 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և 
վերգետնյա եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.92.99.000 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և 
վերգետնյա եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.93 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաներ   
28.93.1 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաներ, բացի 

դրանց մասերից   
28.93.11 Կաթի զատիչներ, կենտրոնախույս   
28.93.11.000 Կաթի զատիչներ, կենտրոնախույս  մվ. 

քն. 
28.93.12 Կաթի մշակման և վերամշակման սարքավորանք  

28.93.12.000 Կաթի մշակման և վերամշակման սարքավորանք մվ. 
քն. 

28.93.13 Հացահատիկի կամ չոր բանջարեղենի մանրացման կամ մշակման 
համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

28.93.13.000 Հացահատիկի կամ չոր բանջարեղենի մանրացման կամ մշակման համար 
սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 
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28.93.14 Գինու, խնձորագինու, մրգահյութերի և համանման ըմպելիքների 
արտադրության համար օգտագործվող սարքավորանք 

 

28.93.14.000 Գինու, խնձորագինու, մրգահյութերի և համանման ըմպելիքների 
արտադրության համար օգտագործվող սարքավորանք 

մվ. 
քն. 

28.93.15 Հացաթխման ոչ էլեկտրական վառարաններ. սննդի պատրաստման կամ 
տաքացման համար ոչ կենցաղային սարքավորանք  

 

28.93.15.300 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի մվ. 
քն. 

28.93.15.330 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի, 
թունելային 

մվ. 
քն. 

28.93.15.350 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի, այլ  մվ. 
քն. 

28.93.15.700 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, տաք ըմպելիքների պատրաստման և սննդի 
պատրաստման կամ տաքացման համար 

մվ. 
քն. 

28.93.15.730 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, տաք ըմպելիքների պատրաստման համար մվ. 
քն. 

28.93.15.750 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, սննդի պատրաստման կամ տաքացման 
համար  

մվ. 
քն. 

28.93.16 Չորանոցներ գյուղատնտեսական մթերքի համար   

28.93.16.000 Չորանոցներ գյուղատնտեսական մթերքի համար մվ. 
քն. 

28.93.17 Սննդամթերքի, ներառյալ ճարպերը կամ յուղերը, կամ ըմպելիքների 
արտադրության կամ արդյունաբերական վերամշակման համար 
սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

28.93.17.100 Սարքավորանք հացաբուլկեղենի, մակարոնի, սպագետիի կամ համանման 
մթերքի արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.93.17.130 Սարքավորանք հացաբուլկեղենի արտադրության համար մվ. 
քն. 

28.93.17.150 Սարքավորանք մակարոնի, սպագետիի կամ համանման արտադրանքի 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.93.17.200 Սարքավորանք հրուշակեղենի, կակաոյի փոշու կամ շոկոլադի 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.93.17.300 Սարքավորանք շաքարի արտադրության համար մվ. 
քն. 

28.93.17.400 Սարքավորանք գարեջրի արտադրության համար  մվ. 
քն. 

28.93.17.500 Սարքավորանք մսի կամ ընտանի թռչնի մսի մշակման համար մվ. 
քն. 

28.93.17.600 Սարքավորանք մրգերի, ընկույզի կամ բանջարեղենի մշակման համար մվ. 
քն. 

28.93.17.700 Սարքավորանք սննդամթերքի կամ ըմպելիքների մշակման կամ 
արտադրության համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.93.17.800 Սարքավորանք կենդանական կամ բուսական ծագման յուղերի կամ 
ճարպերի լուծամզման կամ պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 
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28.93.19 Ծխախոտի նախապատրաստման և ծխախոտի արտադրատեսակների 
արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

 

28.93.19.000 Ծխախոտի նախապատրաստման և ծխախոտի արտադրատեսակների 
արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

28.93.2 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, 
տեսակավորման կամ չափազատման մեքենաներ   

28.93.20 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, 
տեսակավորման կամ չափազատման մեքենաներ  

28.93.20.000 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, 
տեսակավորման կամ չափազատման մեքենաներ  

28.93.3 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի մասեր 
 

28.93.31 Ըմպելիքների արտադրության համար սարքավորանքի մասեր   

28.93.31.300 Մասեր կթման սարքերի և սարքավորանքի, կաթի մշակման և 
վերամշակման, 28.93.14  

28.93.31.500 Մասեր ըմպելիքների արտադրության սարքավորանքի  
28.93.32 Սննդամթերքի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր   

28.93.32.300 Մասեր հացահատիկների և չորացված ոլոռազգիների մշակման 
սարքավորանքի    

28.93.32.500 Մասեր սննդամթերքի արդյունաբերական պատրաստման կամ 
արտադրության սարքավորանքի, 28.93.14  

28.93.33 Ծխախոտի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր   
28.93.33.000 Ծխախոտի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր   
28.93.34 Սերմերի, հացահատիկի և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման 

կամ չափազատման համար մեքենաների մասեր  
28.93.34.000 Սերմերի, հացահատիկի և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման կամ 

չափազատման համար մեքենաների մասեր   
28.93.9 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.93.99 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.93.99.000 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.94 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
համար  սարքավորանք  

28.94.1 Գործվածքային և տրիկոտաժե մանածագործական արտադրատեսակների 
նախապատրաստման, մանման, արտադրության համար սարքավորանք  



430 
 

28.94.11 Արհեստական մանածագործական նյութերի արտամղման, ձգման, 
տեքստուրավորման կամ կտրատման համար մեքենաներ. 
մանածագործական թելքի նախապատրաստման համար մեքենաներ   

28.94.11.100 Սարքավորանք արհեստական մանածագործվածքային նյութերի 
արտամղման, ձգման, տեքստուրավորման կամ կտրման համար 
մեքենաներ մանածագործվածքային թելքի նախապատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.94.11.300 Մեքենաներ գզման մվ. 
քն. 

28.94.11.500 Մեքենաներ սանրագզման, ժապավենային կամ հաստաթելքային մվ. 
քն. 

28.94.11.700 Մեքենաներ մանածագործվաքային թելքի նախապատրաստման համար, այլ մվ. 
քն. 

28.94.12 Մանող մեքենաներ. ոլորիչ, փաթաթիչ կամ կծկիչ մեքենաներ   

28.94.12.300 Մեքենաներ մանող մվ. 
քն. 

28.94.12.500 Մեքենաներ ոլորող կամ կանող մվ. 
քն. 

28.94.12.700 Մեքենաներ փաթաթող (ներառյալ` միաթելի փաթաթման) կամ 
մասրափաթաթման  

մվ. 
քն. 

28.94.12.900 Մեքենաներ մանածագործվածքի նախնական մշակման համար, 28.94.13 և 
28.94.14 ենթակարգերի մեքենաների վրա օգտագործվող  

մվ. 
քն. 

28.94.13 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցներ  

28.94.13.300 Հաստոցներ ջուլհակային մաքոքային, 30 սմ-ից ոչ ավելի լայնություն ունեցող 
գործվածքների արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

29.54.13.500 Հաստոցներ ջուլհակային ոչ մաքոքային, 30 սմ-ից ավելի լայնություն ունեցող 
գործվածքների արտադրության համար  

մվ. 
քն. 

28.94.14 Հյուսող մեքենաներ. հյուսող-կարակցող և համանման մեքենաներ. 
մգդակող մեքենաներ 

 

28.94.14.300 Մեքենաներ շրջանաձև հյուսման մվ. 
քն. 

28.94.14.500 Մեքենաներ հարթ հյուսման, կարակցահյուսքի և մեքենաներ հենքահյուսման  մվ. 
քն. 

28.94.14.700 Մեքենաներ ձևավոր հյուսքի, երիզաթելի, շղարշի, ժանյակների 
պատրաստման, ասեղնագործության, երիզների և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.94.15 Մանածագործական նյութերի մշակման համար մեքենաների հետ 
համատեղ օգտագործվող օժանդակ սարքավորանք. մանածագործվածքի 
վրա դաջող մեքենաներ 

 

28.94.15.300 Սայլակներ ազբամբարձ և մեխանիզմներ, մեքենաներ սանդերքագզիչ, 
պատճենահան, սորատիչ 

կգ 

28.94.15.500 Սարքավորանք օժանդակ, այլ մեքենաների համար, բացի 28.99.13 և 
28.99.14  

կգ 

28.94.2 Այլ սարքավորանք մանածագործական և կարի արդյունաբերության համար, 
ներառյալ կարի մեքենաները    
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28.94.21 Մանածագործական մանվածքի և մանածագործական գործվածքի 
լվացման, մաքրման, մզման, չորացման, արդուկման, 
խոնավաջերմամշակման, ներկման, փաթաթման և համանման մշակման 
համար սարքավորանք, նրբաթաղիքի մշակման սարքավորանք   

28.94.21.100 Սարքավորանք արտադրության և վերջնամշակման համար թաղիքի, 
նրբաթաղիքի կամ ոչ գործվածքային նյութերի 

կգ 

28.94.21.300 Մեքենաներ և մամլիչներ արդուկիչ, ներառյալ` մամլիչներ նյութերի 
ջերմասևեռակման համար 

մվ. 
քն. 

28.94.21.500 Մեքենաներ լվացման, սպիտակեցման կամ ներկման մանածագործվածքի, 
գործվածքի և արտադրատեսակների մանածագործվածքային 

մվ. 
քն. 

28.94.21.700 Մեքենաներ թոփաբացիչ, փաթթոցիչ, չափիչ-դարսիչ, մեքենաներ 
կտրատման և ծակոտման, մանածագործվածքի 

մվ. 
քն. 

28.94.21.800 Սարքավորանք մանածագործվածքի կամ գործվածքների մշակման 
և հատակի պատվածքների արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.94.21.830 Մեքենաներ լինոլեումի կամ հատակի այլ պատվածքների արտադրության 
համար, այլ, մանածագործվածքային կամ այլ հենքի մածուկով պատման 
համար  

մվ. 
քն. 

28.94.21.850 Մեքենաներ ներկիչ-դրվագման, տոգորիչ և մանածագործվածքային 
համանման 

մվ. 
քն. 

28.94.22 Լվացքի մեքենաներ լվացքատների համար. մեքենաներ չոր մաքրման 
համար. չորացնող մեքենաներ, 10 կգ-ից ավել տարողության  

 

28.94.22.300 Մեքենաներ լվացքի, կենցաղային կամ լվացքատների համար, 10 կգ-ից 
ավելի տարողության 

մվ. 
քն. 

28.94.22.500 Մեքենաներ չոր մաքրման համար մվ. 
քն. 

28.94.22.700 Մեքենաներ չորացնող, 10 կգ-ից ավել չոր սպիտակեղենի տարողության մվ. 
քն. 

28.94.23 Կենտրոնախուսակներ հագուստի չորացման համար 
 28.94.23.000 Կենտրոնախուսակներ հագուստի չորացման համար մվ. 
քն. 

28.94.24 Կարի մեքենաներ, բացի կազմարարական մեքենաներից և կենցաղային 
կարի մեքենաներից  

 

28.94.24.300 Մեքենաներ կարի, արդյունաբերական, ավտոմատ  մվ. 
քն. 

28.94.24.500 Մեքենաներ կարի, արդյունաբերական, բացի ավտոմատներից մվ. 
քն. 

28.94.3 Մորթու, անմշակ կամ մշակված կաշվի վերամշակման համար կամ կոշիկի և 
այլ արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար 
սարքավորանք  

28.94.30 Մորթու, անմշակ կամ մշակված կաշվի վերամշակման համար կամ կոշիկի 
և այլ արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար 
սարքավորանք  

28.94.30.300 Սարքավորանք մորթիների կամ կաշվի նախապատրաստման, դաբաղման և 
մշակման համար  

մվ. 
քն. 
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28.94.30.500 Սարքավորանք կոշիկի արտադրության կամ նորոգման համար մվ. 
քն. 

28.94.30.700 Սարքավորանք մորթուց կամ կաշվից արտադրատեսակների (բացի կոշիկից) 
արտադրության կամ նորոգման համար 

մվ. 
քն. 

28.94.4 Կարի մեքենաներ, կենցաղային  
28.94.40 Կարի մեքենաներ, կենցաղային  

28.94.40.000 Կարի մեքենաներ, կենցաղային մվ. 
քն. 

28.94.5 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցների և մանող մեքենաների, այլ 
մանածագործական և կարի արտադրության, կաշվի մշակման համար 
մեքենաների մասեր և պարագաներ  

28.94.51 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցների և մանող մեքենաների 
մասեր և պարագաներ  

28.94.51.100 Մասեր և պարագաներ մեքենաների, 28.94.11, 28.94.12 ենթակարգերի կամ 
դրանց օժանդակ սարքավորանքի 

 

28.94.51.300 Իլիկներ, երկմատեր, օղեր և աղեղիկներ կգ 

28.94.51.500 Մասեր և պարագաներ ջուլհակային հաստոցների, 28.94.13 ենթակարգի կամ 
դրանց օժանդակ սարքավորանքի 

 

28.94.51.700 Մասեր և պարագաներ մեքենաների, տրիկոտաժի կամ վարագուրաշղարշե 
արտադրատեսակների արտադրության համար, 28.94.14 ենթակարգի կամ 
դրանց օժանդակ սարքավորանքի 

 

28.94.52 Այլ մանածագործական և կարի արտադրության, կաշվի մշակման համար 
մեքենաների մասեր և պարագաներ   

28.94.52.100 Մասեր լվացքի մեքենաների, 28.94.22.300, 27.51.13.300, 27.51.13.500 
դիրքերի 

 

28.94.52.200 Մասեր մանածագործվածքների, գործվածքի կամ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների մշակման մեքենաների, 28.94.21 ենթակարգի 
(բացի 28.94.21.100 դիրքից), 28.94.22.500, 28.94.22.700  

 

28.94.52.300 Ասեղներ կարի մեքենաների համար  կգ 

28.94.52.500 Կահույք, տակդիրներ և կափարիչներ կարի մեքենաների և դրանց մասեր կգ 

28.94.52.700 Մասեր կարի մեքենաների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.94.52.800 Մասեր սարքավորանքի, կաշվի մշակման համար, 28.94.30 ենթակարգի  

28.94.9 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
համար  սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.94.99 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների 
արտադրության համար  սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.94.99.000 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
համար  սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.95 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք  
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28.95.1 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք և դրա 
մասերը  

28.95.11 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք, բացի 
դրա մասերից  

28.95.11.100 Սարքավորանք թղթազանգվածի արտադրության համար, թղթի և 
ստվարաթղթի արտադրության ու վերջնամշակման համար 

մվ. 
քն. 

28.95.11.130 Սարքավորանք թղթազանգվածի արտադրության համար, 
թաղանթաթելքային նյութերից  

մվ. 
քն. 

28.95.11.150 Սարքավորանք թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար մվ. 
քն. 

28.95.11.170 Սարքավորանք թղթի և ստվարաթղթի վերջնամշակման համար մվ. 
քն. 

28.95.11.300 Սարքավորանք թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից 
արտադրատեսակների արտադրության համար, ներառյալ կտրող մեքենաներ 

մվ. 
քն. 

28.95.11.330 Հաստոցներ համակցված, երկայնակի կտրիչ և գլանափաթեթների 
փաթաթման թղթի կամ ստվարաթղթի համար 

մվ. 
քն. 

28.95.11.350 Մեքենաներ երկայնակի կտրիչ և լայնակի կտրիչ, թղթի կամ ստվարաթղթի 
համար, այլ 

մվ. 
քն. 

28.95.11.370 Մեքենաներ թղթահատ գիլյոտինային մվ. 
քն. 

28.95.11.400 Մեքենաներ կտրիչ, թղթի կամ ստվարաթղթի համար, այլ մվ. 
քն. 

28.95.11.430 Մեքենաներ եռադանակ եզրահատման համար գրքերի բլոկների մվ. 
քն. 

28.95.11.450 Մեքենաներ կտրիչ թղթի կամ ստվարաթղթի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

28.95.11.500 Մեքենաներ թղթից կամ ստվարաթղթից մեծ և փոքր պարկերի և ծրարների 
պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.95.11.600 Մեքենաներ ստվարաթղթե տուփերի, արկղերի և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.95.11.700 Մեքենաներ թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից 
արտադրատեսակների կաղապարման համար 

մվ. 
քն. 

28.95.11.800 Սարքավորանք թղթազանգվածի, թղթի կամ ստվարաթղթի արտադրության 
համար  

մվ. 
քն. 

28.95.12 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր 
 

28.95.12.300 Մասեր սարքավորանքի թղթազանգվածի արտադրության համար, 
թաղանթաթելքային նյութերից 28.95.11.130 դիրքի,  

28.95.12.500 Մասեր սարքավորանքի թղթի և ստվարաթղթի արտադրության և 
վերջնամշակման համար, 28.95.11.100 դիրքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, բացի  28.95.11.130 դիրքի  

28.95.12.700 Մասեր սարքավորանքի թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից 
արտադրատեսակների արտադրության համար, ներառյալ մասեր 
սարքավորանքի, 28.95.11.300-900 ենթակարգի (բացի 28.95.11.100 դիրքից)  
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կտրիչ մեքենաների համար 

28.95.9 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.95.99 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.95.99.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.96 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանք   
28.96.1 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից 

արտադրանքի արտադրության սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.96.10 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից 
արտադրանքի արտադրության սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.96.10.100 Մեքենաներ ներարկալցակաղապարող, ռետինի կամ պլաստմասսայի 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.300 Էքստրուդերներ ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և դրանցից 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.400 Մեքենաներ փչովի ձուլման ռետինի և պլաստմասսայի մվ. 
քն. 

28.96.10.500 Մեքենաներ վակուումային ձուլման և ջերմակաղապարման համար, ռետինի 
կամ պլաստմասսայի 

մվ. 
քն. 

28.96.10.600 Մեքենաներ ձուլման կամ վերականգնման օդաճնշական դողերի 
պահպանաշերտի կամ օդաճնշական դողերի օդախցիկների ձուլման կամ 
ուրիշ տեսակի կաղապարման համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.700 Մամլիչներ և սարքավորանք այլ, ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման կամ 
կաղապարման համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.730 Մամլիչներ ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման կամ կաղապարման համար մվ. 
քն. 

28.96.10.750 Սարքավորանք այլ, բացի մամլիչներից, ռետինի կամ պլաստմասսայի 
ձուլման կամ կաղապարման համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.800 Մեքենաներ և սարքավորանք փրփրապլաստից արտադրատեսակների 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.96.10.820 Մեքենաներ ռեակցունակ խեժերի մշակման համար, փրփրապլաստից 
արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.96.10.840 Մեքենաներ և սարքավորանք փրփրապլաստից արտադրատեսակների 
արտադրության համար, այլ 

մվ. 
քն. 

28.96.10.900 Մեքենաներ և սարքավորանք ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և 
դրանցից արտադրատեսակների արտադրության համար, այլ 

մվ. 
քն. 
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28.96.10.910 Սարքավորանք մանրացման համար, ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման 
և դրանցից արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.96.10.930 Խառնիչներ, մեքենաներ խառնիչ, ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և 
դրանցից արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.96.10.950 Մեքենաներ կտրիչ, ջարդիչ կամ քերթիչ, ռետինի կամ պլաստմասսայի 
մշակման և դրանցից արտադրատեսակների արտադրությունում 
օգտագործվող 

մվ. 
քն. 

28.96.10.970 Մեքենաներ և սարքավորանք ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման 
և դրանցից արտադրատեսակների արտադրության համար, այլ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.96.2 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից 
արտադրանքի արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, մասեր  

28.96.20 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից 
արտադրանքի արտադրության համար սարքավորանքի, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, մասեր  

28.96.20.000 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից 
արտադրանքի արտադրության համար սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, մասեր  

28.96.9 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.96.99 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.96.99.000 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.99 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.99.1 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանք  
28.99.11 Կազմարարական սարքավորանք, ներառյալ բրոշյուրավորիչ մեքենաները 

 
28.99.11.100 Մեքենաներ ծալող մվ. 

քն. 
28.99.11.300 Մեքենաներ թերթահավաքող մվ. 

քն. 
28.99.11.500 Մեքենաներ կարման, լարակարման և մեքենաներ ամրակներով ամրակցող մվ. 

քն. 
28.99.11.700 Մեքենաներ անթել ամրակցման մվ. 

քն. 
28.99.11.900 Մեքենաներ կազմարարական և բրոշյուրավորման, այլ մվ. 

քն. 
28.99.12 Շարման, տպաձևերի և տպագրական թիթեղների նախապատրաստման  
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կամ պատրաստման համար սարքավորանք, սարքեր և հանդերձանք 
28.99.12.300 Մեքենաներ լուսաշարող և շարող-տպող մվ. 

քն. 
28.99.12.500 Մեքենաներ, սարքավորում և սարքավորանք, լուսաշարվածքի կամ 

շարվածքի համար, այլ 
մվ. 
քն. 

28.99.13 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, բացի օֆսեթային 
տպագրության համար գրասենյակային մեքենաներից 

 

28.99.13.300 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, գլանափաթեթային մվ. 
քն. 

28.99.13.500 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային մվ. 
քն. 

28.99.13.530 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 52 x 74 սմ-ից ոչ 
ավել մամուլի չափի 

մվ. 
քն. 

28.99.13.550 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 52 x 74 սմ-ից 
ավելի մամուլի չափի, բայց 74 x 107 սմ-ից ոչ ավել  

մվ. 
քն. 

28.99.13.570 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 74 x 107 սմ-
ից ավել մամուլի չափի 

մվ. 
քն. 

28.99.14 Այլ տպագրական սարքավորանք, բացի գրասենյակային 
սարքավորանքից 

 

28.99.14.100 Մեքենաներ բարձր տպագրության համար (բացի ֆլեքսագրաֆիկականից), 
գլանափաթեթային 

մվ. 
քն. 

28.99.14.300 Մեքենաներ ֆլեքսագրաֆիկական տպագրության համար մվ. 
քն. 

28.99.14.500 Մեքենաներ տպագրական, խոր տպագրության համար մվ. 
քն. 

28.99.14.700 Սարքավորանք տպագրական, օժանդակ մվ. 
քն. 

28.99.14.900 Մեքենաներ տպագրական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.99.14.930 Մեքենաներ տպագրական, մանածագործվածքի համար մվ. 
քն. 

28.99.14.950 Մեքենաներ տպագրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.99.2 Սարքավորանք և սարքեր, բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող 
կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար   

28.99.20 Սարքավորանք և սարքեր, բացառապես կամ հիմնականում 
օգտագործվող կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, 
կիսահաղորդչային սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային 
միկրոսխեմաների կամ հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) 
արտադրության համար   

28.99.20.200 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ, հատուկ նշանակության, 
օգտագործվող կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների 
արտադրության համար 

մվ. 
քն. 
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28.99.20.250 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, 
էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ հարթապանելային 
ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 

մվ. 
քն. 

28.99.20.270 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ 

մվ. 
քն. 

28.99.3 Հատուկ նշանակության սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

28.99.31 Չորանոցներ փայտանյութի, թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի 
համար. ոչ կենցաղային չորացնող մեքենաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

28.99.31.300 Չորանոցներ փայտանյութի, թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի 
համար 

մվ. 
քն. 

28.99.31.330 Չորանոցներ փայտանյութի համար մվ. 
քն. 

28.99.31.350 Չորանոցներ թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի համար մվ. 
քն. 

28.99.31.500 Չորանոցներ արդյունաբերական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.99.32 Կարուսելներ, ճոճեր, հրաձգարաններ և այլ զվարճահարմարանքներ  

28.99.32.000 Կարուսելներ, ճոճեր, հրաձգարաններ և այլ զվարճահարմարանքներ  
28.99.39 Գործարկման սարքավորանք թռչող ապարատների համար. 

տախտակամածի դադարակներ և համանման հարմարանքներ. դողերի 
հավասարակշռման և կարգավորման համար սարքավորանք. հատուկ 
նշանակության այլ սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.99.39.200 Մեքենաներ, էլեկտրական կամ էլեկտրոնային լամպերի, 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ գազապարպումային լամպերի 
ապակե լամպանոթներում հավաքման համար 

մվ. 
քն. 

28.99.39.250 Ամրակապեր հանքահորային, մեքենայացված, հիդրավլիկական 
շարժաբերով 

մվ. 
քն. 

28.99.39.300 Մեքենաներ ապակու կամ ապակե արտադրատեսակների պատրաստման 
կամ տաք մշակման համար 

մվ. 
քն. 

28.99.39.350 Ռոբոտներ արդյունաբերական համապիտանի մվ. 
քն. 

28.99.39.400 Համակարգեր յուղման կենտրոնական մվ. 
քն. 

28.99.39.450 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, հավաքման համար 

մվ. 
քն. 

28.99.39.500 Մեքենաներ պարանների, ճոպանների, մետաղաճոպանների կամ 
մալուխների պատրաստման համար 

մվ. 
քն. 

28.99.39.550 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ, հատուկ նշանակության, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

28.99.39.600 Սարքավորումներ ինքնաթիռի վերթիռի համար և դրանց մասեր, 
սարքավորումներ տախտամածային արգելակային կամ սարքավորումներ 
համանման և դրանց մասեր 

կգ 
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28.99.4 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանքի մասեր  

28.99.40 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանքի մասեր  
28.99.40.100 Մասեր կազմարարական մեքենաների  մվ. 

քն. 
28.99.40.200 Մասեր տպաձևերի, թիթեղների շարման, պատրաստման կամ 

նախապատրաստման համար  
մվ. 
քն. 

28.99.40.300 Մեքենաներ, սարքեր և սարքավորանք, գրաշարման, տպաձևերի և 
տպագրական թիթեղների համար 

մվ. 
քն. 

28.99.40.400 Մասեր օֆսեթային տպագրության  մեքենաներ համար  մվ. 
քն. 

28.99.40.500 Սարքավորանք տպագրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

28.99.5 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 
բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող սարքավորանքի և սարքերի 
մասեր. հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր  

28.99.51 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, 
կիսահաղորդչային սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային 
միկրոսխեմաների կամ հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) 
արտադրության համար բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող 
սարքավորանքի և սարքերի մասեր  

28.99.51.000 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 
բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող սարքավորանքի և սարքերի 
մասեր  

28.99.52 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր  
28.99.52.300 Մասեր մեքենաների, 28.99.39.050 և 28.99.39.250 դիրքերի  
28.99.52.700 Մասեր մեքենաների, 28.99.39.350, 28.99.39.400, 28.99.39.500, 

28.99.39.550  խմբավորումների  
28.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ 

սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

28.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

28.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, կցանքներ և կիսակցանքներ  
29.1 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ  
29.10 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ   
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29.10.1 Ներքին այրման շարժիչներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար   

29.10.11 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 
ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով տրանսպորտային 
միջոցների համար   

29.10.11.300 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, ավտոմեքենաների համար, 
250 սմ3 –ից ոչ ավել գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.11.500 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, ավտոմեքենաների համար, 
250 սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 1000 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

29.10.11.530 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, մոտոցիկլների համար, 250 
սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 1000 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

29.10.12 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 
ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար  

 29.10.12.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 
ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար 

մվ. 
քն. 

29.10.13 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ սեղմումային վառումով, 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

 

29.10.13.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ սեղմումային վառումով, 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար   

29.10.2 Ավտոմոբիլներ մարդատար  
29.10.21 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ կայծային վառումով շարժիչով, 1500 

սմ3 -ից ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, նոր   
29.10.21.300 Ավտոմեքենաներ նոր, ներքին այրման շարժիչով, կայծային վառքով 

(կարբյուրատորային), 1500 սմ3 –ից ոչ ավել գլանի ծավալով 
մվ. 
քն. 

29.10.21.330 Ավտոմեքենաներ նոր, ներքին այրման շարժիչով, կայծային վառքով 
(կարբյուրատորային), 1000 սմ3 –ից ոչ ավել գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.21.360 Ավտոմեքենաներ և ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման 
շարժիչով, կայծային վառքով (կարբյուրատորային), 1000 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 1500 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

29.10.22 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ կայծային վառումով շարժիչով, 1500 
սմ3 -ից ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, նոր    

29.10.22.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային 
շարժիչով, 1500 սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.22.500 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային 
շարժիչով, 1500 սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով, բայց 3000 սմ3 –ից ոչ 
ավելի 

մվ. 
քն. 

29.10.23 Տրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումային վառումով (դիզելային կամ կիսադիզելային), նոր 

 29.10.23.100 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 
1500 սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.23.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 
1500 սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 2500 սմ3 –ից ոչ ավելի 

մվ. 
քն. 
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29.10.23.400 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 
2500 սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.23.500 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 1500 
սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.23.530 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով,1500 
սմ3–ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 2500 սմ3 –ից ոչ ավելի 

մվ. 
քն. 

29.10.23.550 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 2500 
սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.24 Այլ մարդատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ 
 29.10.24.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար հատուկ, էլեկտրաշարժիչով մվ. 
քն. 

29.10.24.900 Ավտոմեքենաներ մարդատար հատուկ, այլ տիպի շարժիչով մվ. 
քն. 

29.10.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, 10 կամ ավել ուղևոր փոխադրելու համար   
29.10.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, 10 կամ ավել ուղևոր փոխադրելու 

համար   

29.10.30.300 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով մվ. 
քն. 

29.10.30.330 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով, 
2500 սմ3–ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.30.350 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով, 
2500 սմ3–ից ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.30.500 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով մվ. 
քն. 

29.10.30.530 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով, 2800 սմ3–
ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.30.550 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով, 2800 սմ3–
ից ավելի գլանի ծավալով 

մվ. 
քն. 

29.10.30.590 Տրոլեյբուսներ  մվ. 
քն. 

29.10.4 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ բեռների փոխադրման համար  

29.10.41 Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային 
շարժիչով, սեղմումային վառումով (դիզելային կամ կիսադիզելային), նոր   

29.10.41.100 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ 
կիսադիզելային շարժիչներով, 5 տ-ից ոչ ավել բեռնատարողության 

մվ. 
քն. 

29.10.41.300 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ 
կիսադիզելային շարժիչներով, 5 տ-ից ավել բեռնատարողության, բայց 20 տ -
ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

29.10.41.400 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ 
կիսադիզելային շարժիչներով, 20 տ-ից ավել բեռնատարողության 

մվ. 
քն. 

29.10.42 Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային 
շարժիչով, կայծային վառումով. այլ բեռնատար ավտոտրանսպորտային 
միջոցներ    
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29.10.42.300 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային 
շարժիչներով 5 տ-ից ոչ ավել բեռնատարողության 

մվ. 
քն. 

29.10.42.500 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային 
շարժիչներով 5 տ-ից ավել բեռնատարողության 

մվ. 
քն. 

29.10.42.900 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, այլ մվ. 
քն. 

29.10.43 Քարշիչ-ավտոմեքենաներ կիսակցանքների համար, նստատեղերով  
 29.10.43.000 Քարշիչ-ավտոմեքենաներ կիսակցանքների համար, նստատեղերով  մվ. 
քն. 

29.10.44 Հենասարքեր տեղադրված շարժիչով, ավտոտրանսպորտային միջոցների 
համար  

 29.10.44.000 Հենասարքեր տեղադրված շարժիչով, ավտոտրանսպորտային միջոցների 
համար  

մվ. 
քն. 

29.10.5 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ հատուկ նշանակության   

29.10.51 Ավտոամբարձիչ  
29.10.51.000 Ավտոամբարձիչ մվ. 

քն. 
29.10.52 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ` ձյունագնաց, խաղադաշտերում խաղի 

մասնակիցներին փոխադրման համար և համանման 
ավտոտրանսպորտային միջոցներ, շարժիչներով հանդերձված  

 29.10.52.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ` ձյունագնաց, խաղադաշտերում խաղի 
մասնակիցներին փոխադրման համար և համանման ավտոտրանսպորտային 
միջոցներ, շարժիչներով հանդերձված  

մվ. 
քն. 

29.10.59 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ հատուկ նշանակության, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

 

29.10.59.100 Կայանքներ հորատման ինքնագնաց (դերրիկ-ամբարձիչներ) մվ. 
քն. 

29.10.59.300 Մեքենաներ հրշեջ մվ. 
քն. 

29.10.59.500 Ավտոմեքենաներ հեղուկ շինարարական նյութերի փոխադրման համար մվ. 
քն. 

29.10.59.900 Ավտոմեքենաներ մասնագիտացված (վթարային-տեխնիկական 
ծառայության, տեխօգնության և այլ)  

մվ. 
քն. 

29.10.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.10.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.10.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.2 Թափքեր (հիմնամարմիններ) ավտոտրանսպորտային միջոցների համար. 
կցանքներ և կիսակցանքներ  

29.20 Թափքեր (հիմնամարմիններ) ավտոտրանսպորտային միջոցների համար. 
կցանքներ և կիսակցանքներ  

29.20.1 Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար   
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29.20.10 Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

29.20.10.300 Թափքեր (ներառյալ խցիկներ) ավտոմեքենաների համար, 29.10.2 կարգի մվ. 
քն. 

29.20.10.500 Թափքեր (ներառյալ խցիկներ) ավտոմեքենաների համար, 29.30 դասի և 
29.10.3 և 29.10.5 կարգերի 

մվ. 
քն. 

29.20.2 Կցանքներ և կիսակցանքներ. բեռնարկղներ  
29.20.21 Բեռնարկղեր, հատուկ նախատեսված բեռների փոխադրման համար, մեկ 

կամ մի քանի տրանսպորտի տեսակներով   

29.20.21.300 Թափքեր հանովի  մվ. 
քն. 

29.20.21.500 Բեռնարկղեր ծովային փոխադրումների համար մվ. 
քն. 

29.20.21.700 Բեռնարկղեր թափոնների համար մվ. 
քն. 

29.20.21.900 Բեռնարկղեր, այլ մվ. 
քն. 

29.20.22 Կցանքներ և կիսակցանքներ կացարանային տեսակի` մշտական 
բնակության կամ զբոսաշրջության համար 

 

29.20.22.300 Կցանքներ բնակելի ծալովի մվ. 
քն. 

29.20.22.900 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ մվ. 
քն. 

29.20.22.930 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 750 կգ-ից ոչ ավելի 
քաշի 

մվ. 
քն. 

29.20.22.950 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 750 կգ-ից ավելի քաշի, 
բայց 3500 կգ-ից ոչ ավելի 

մվ. 
քն. 

29.20.22.970 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 3500 կգ-ից ավելի քաշի մվ. 
քն. 

29.20.23 Այլ կցանքներ և կիսակցանքներ  
 29.20.23.300 Կիսակցանքներ ավտոմեքենաների մվ. 
քն. 

29.20.23.500 Կցանքներ միասռնի մվ. 
քն. 

29.20.23.900 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ 
տրանսպորտային միջոցների մասեր  

մվ. 
քն. 

29.20.3 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ 
տրանսպորտային միջոցների մասեր  

 

29.20.30 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ 
տրանսպորտային միջոցների մասեր  

29.20.30.300 Ամրաշրջանակներ մվ. 
քն. 

29.20.30.500 Թափքեր մվ. 
քն. 

29.20.30.700 Սռնիներ մվ. 
քն. 
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29.20.30.900 Մասեր կցանքների, կիսակցանքների և այլ տրանսպորտային միջոցների, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

29.20.4 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, 
տեղակայման, հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական 
աշխատանքներ  

29.20.40 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, 
տեղակայման, հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական 
աշխատանքներ  

29.20.40.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, 
տեղակայման, հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական 
աշխատանքներ   

29.20.5 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ   

29.20.50 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ   

29.20.50.000 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ   

29.20.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), 
կցանքների և կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.20.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), կցանքների 
և կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.20.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), կցանքների 
և կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ  
29.31 Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանք ավտոտրանսպորտային 

միջոցների համար    
29.31.1 Վառոցքի համակարգի էլեկտրահաղորդալարեր և տրանսպորտային 

միջոցներում, թռչող սարքերում կամ նավերում օգտագործվող այլ 
էլեկտրահաղորդալարեր     

29.31.10 Վառոցքի համակարգի էլեկտրահաղորդալարեր և տրանսպորտային 
միջոցներում, թռչող սարքերում կամ նավերում օգտագործվող այլ 
էլեկտրահաղորդալարեր     

29.31.10.300 Լրակազմեր հաղորդալարերի, կիրառվող ավտոմեքենաներում  կգ 

29.31.10.500 Լրակազմեր հաղորդալարերի, կիրառվող այլ տրանսպորտային միջոցներում  կգ 

29.31.2 Այլ էլեկտրական սարքավորանք ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 
և դրա մասերը   

29.31.21 Վառքի մոմեր. վառքի մագնետո. հաստատուն հոսանքի 
մագնիսաէլեկտրական գեներատորներ. մագնիսական թափանիվներ. 
բաշխիչներ, վառքի կոճեր   

29.31.21.300 Մոմեր վառքի  մվ. 
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քն. 

29.31.21.330 Մոմեր վառքի, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար, բացի 
ավտոմեքենաներից  

մվ. 
քն. 

29.31.21.350 Մոմեր վառքի, ավտոմեքենաների համար մվ. 
քն. 

29.31.21.370 Մոմեր վառքի, ներքին այրման անշարժ շարժիչների համար  մվ. 
քն. 

29.31.21.500 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ  կգ 

29.31.21.530 Մագնետոներ, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար, բացի 
ավտոմեքենաներից  

կգ 

29.31.21.550 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ, 
ավտոմեքենաների համար  

կգ 

29.31.21.570 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ 
շարժիչների համար, տրանսպորտային միջոցներում չկիրառվող (անշարժ 
շարժիչներ) 

կգ 

29.31.21.700 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի  կգ 

29.31.21.730 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների 
համար (բացի ավտոմեքենաների) 

կգ 

29.31.21.750 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, ավտոմեքենաների համար կգ 

29.31.21.770 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, շարժիչների համար, տրանսպորտային 
միջոցներում չկիրառվող (անշարժ շարժիչներ) 

կգ 

29.31.22 Մեկնասարքային շարժիչներ և դինամո-մեկնարկիչներ երկակի 
նշանակության. այլ գեներատորներ և այլ սարքավորանք  

 29.31.22.300 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության  կգ 

29.31.22.330 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչների համար, բացի ավտոմեքենաների 

կգ 

29.31.22.350 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության, 
ավտոմեքենաների համար  

կգ 

29.31.22.370 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության, 
տրանսպորտային միջոցներում չկիրառվող (անշարժ շարժիչներ)  

կգ 

29.31.22.500 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման 
շարժիչների համար  

կգ 

29.31.22.530 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների համար, բացի ավտոմեքենաների  

կգ 

29.31.22.550 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման 
շարժիչների համար, ավտոմեքենաների համար  

կգ 

29.31.22.570 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, շարժական ներքին 
այրման շարժիչների համար, տրանսպորտային միջոցների համար 
չկիրառվող  

կգ 

29.31.22.730 Սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման 
շարժիչների համար, բացի ավտոմեքենաներում կիրառվողների  

կգ 

29.31.22.750 Սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման 
շարժիչների համար, ավտոմեքենաների համար (բացի շիկացման լամպերի) 

կգ 
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29.31.22.770 Լամպեր շիկացման, ավտոմեքենաների համար  կգ 

29.31.23 Էլեկտրական ազդանշանային սարքավորանք, ապակեմաքրիչներ, 
տաքացման համակարգեր և ապակետաքացուցիչներ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների համար  

 29.31.23.100 Սարքվածքներ լուսավորման և լուսային ազդանշանային, սարքվածքներ 
հեծանիվների համար  

մվ. 
քն. 

29.31.23.200 Սարքվածքներ ազդանշանային ձայնային, մոտոցիկլների կամ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար (բացի հեծանիվներից) 

կգ 

29.31.23.300 Ապակեզտիչներ, հակասառցապատիչներ և հակագոլորշապատիչներ, 
մոտոցիկլների կամ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

կգ 

29.31.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների համար էլեկտրական 
սարքավորանքի մասեր  

29.31.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների համար էլեկտրական 
սարքավորանքի մասեր  

29.31.30.300 Մասեր սարքավորանքի.  վառքի մոմերի, մագնետոների, գեներատոր-
մագնետոների, մագնիսական թափանիվների, բաշխիչների,  վառքի կոճերի 
և գեներատորների  

29.31.30.500  Մասեր տրանսպորտային միջոցների Էլեկտրասարքավորանքի համար  
29.31.30.530 Մասեր սարքավորանքի,  ավտոտրանսպորտային միջոցների համար (բացի 

հեծանիվներից)  
29.31.30.550 Մասեր սարքավորանքի, հեծանիվների և համանման տրանսպորտային 

միջոցների համար   
29.31.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 

սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.31.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.31.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.32 Այլ մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  
29.32.1 Այլ մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  
29.32.10 Նստոցներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար   
29.32.10.000 Նստոցներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար մվ. 

քն. 
29.32.2 Անվտանգության ամրագոտիներ, վթարային անվտանգության բարձիկներ, 

թափքերի մասեր և պարագաներ   
29.32.20 Անվտանգության ամրագոտիներ, վթարային անվտանգության 

բարձիկներ, թափքերի մասեր և պարագաներ   
29.32.20.300 Գոտիներ անվտանգության, տեղակապված  մվ. 

քն. 
29.32.20.900 Մասեր և պարագաներ, ավտոմեքենաների թափքերի (ներառյալ խցիկներ), մվ. 
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այլ քն. 

29.32.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

29.32.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

29.32.30.100 Թափարգելներ և դրանց մասեր կգ 

29.32.30.200 Արգելակներ և սերվոարգելակներ և դրանց մասեր (ներառյալ հավաքած 
արգելակային շփական մակադրակներ) 

մվ. 
քն. 

29.32.30.230 Մակադրակներ արգելակային շփական, հավաքած մվ. 
քն. 

29.32.30.250 Արգելակներ և սերվոարգելակներ և դրանց մասեր (բացի հավաքած 
արգելակային շփական մակադրակներից) 

կգ 

29.32.30.300 Տուփեր փոխանցման, կամրջակներ տանող դիֆերենցիալով, կամրջակներ 
չտանող և դրանց մասեր 

մվ. 
քն. 

29.32.30.330 Տուփեր փոխանցման մվ. 
քն. 

29.32.30.350 Կամրջակներ տանող, դիֆերենցիալով մվ. 
քն. 

29.32.30.370 Կամրջակներ չտանող և դրանց մասեր կգ 

29.32.30.400 Թափանիվներ և դրանց մասեր և պարագաներ կգ 

29.32.30.500 Մեղմիչներ կախոցի մվ. 
քն. 

29.32.30.600 Խլացուցիչներ և խողովակներ արտանետման կգ 

29.32.30.650 Կցորդիչներ և դրանց մասեր կգ 

29.32.30.670 Ղեկանիվներ, ղեկասյուներ և տուփեր ղեկային մեխանիզմների կգ 

29.32.30.800 Օդաճնշաբարձիկներ, փչման համակարգով, ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար, 29.32 խմբի 

 

29.32.30.900 Մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների, 29.10 խմբի, այլ  

29.32.30.910 Վառելիքաբաքեր մվ. 
քն. 

29.32.30.930 Լավորակիչներ վառելիքի մվ. 
քն. 

29.32.30.950 Սարքավորումներ և տարրեր կախոցների (բացի մեղմիչներից)  մվ. 
քն. 

29.32.30.970 Տարրեր ուժային փոխանցման (բացի փոխանցման տուփերից և տանող 
կամրջակներից) 

մվ. 
քն. 

29.32.30.990 Մասեր և պարագաներ ավտոմեքենաների համար,29.10 խմբի  

29.32.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար մասերի և պարագաների 
հավաքման ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային 
լրակազմերի հավաքման ծառայություններ արտադրության ընթացքում. 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  
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29.32.91 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային 
լրակազմերի հավաքման ծառայություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

29.32.91.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային 
լրակազմերի հավաքման ծառայություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

29.32.92 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
հավաքման ծառայություններ,չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

29.32.92.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
հավաքման ծառայություններ,չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

29.32.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.32.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

30 Այլ տրանսպորտային սարքավորանք  
30.1 Նավեր և նավակներ  
30.11 Նավեր և լողուն կառույցներ  
30.11.1 Ռազմանավեր  
30.11.10 Ռազմանավեր  
30.11.10.000 Ռազմանավեր մվ. 

քն. 
30.11.2 Նավեր և  համանման  լողուն միջոցներ մարդկանց և բեռների փոխադրման 

համար  
30.11.21 Զբոսաշրջային, տրանսպորտային և համանման նավեր մարդկանց 

փոխադրելու համար. բոլոր տեսակի լաստանավեր  
30.11.21.300 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար (նավեր ճամփորդական, 

զբոսանավեր, լաստանավեր, ջերմանավեր և հանրանավեր և համանման 
ծովային նավեր) 

մվ. 
քն. 

30.11.21.330 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար, ծովային մվ. 
քն. 

30.11.21.350 Լաստանավեր ծովային մվ. 
քն. 

30.11.21.900 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար, գետային և լճային  մվ. 
քն. 

30.11.22 Լցանավեր անմշակ նավթի, նավթամթերքի, քիմիական մթերքի, 
հեղուկացված գազերի տեղափոխման համար 

 30.11.22.300 Լցանավեր` չզտած նավթի փոխադրման համար և փոխադրանավեր մթերքի 
և քիմիական նյութերի փոխադրման համար, ծովային  

մվ. 
քն. 

30.11.22.330 Լցանավեր` չզտած նավթի փոխադրման համար, ծովային  մվ. 
քն. 

30.11.22.350 Փոխադրանավեր մթերքի և քիմիական նյութերի փոխադրման համար, 
ծովային 

մվ. 
քն. 
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30.11.22.900 Լցանավեր գետային և լճային  մվ. 
քն. 

30.11.23 Սառնանավեր, բացառությամբ լցանավերը 
 30.11.23.300 Սառնանավեր ծովային (բացի լցանավերից) մվ. 
քն. 

30.11.23.900 Սառնանավեր այլ (բացի 30.11.22 ենթակարգից) մվ. 
քն. 

30.11.24 Չորաբեռնատար նավեր 
 30.11.24.100 Խուռնաբեռնանավեր ծովային  մվ. 
քն. 

30.11.24.200 Բեռնանավեր համակցված, ծովային  մվ. 
քն. 

30.11.24.300 Նավեր չորաբեռնատար, ընդհանուր բնույթի բեռների փոխադրման համար, 
ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.24.400 Նավեր չորաբեռնատար մասնագիտացված (բեռնարկղանավեր և 
արագընթաց հանրանավեր և համանման նավեր), ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.24.500 Ռոլկերներ ծովային մվ. 
քն. 

30.11.24.600 Նավեր ավտոմեքենաների փոխադրման համար, ծովային մվ. 
քն. 

30.11.24.700 Լցանավեր հեղուկացված գազի փոխադրման համար (գազատարներ), 
ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.24.730 Լցանավեր հեղուկացված նավթագազի փոխադրման համար 
(գազատարներ), ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.24.750 Լցանավեր հեղուկացված բնական գազի փոխադրման համար 
(գազատարներ), ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.24.800 Բեռնանավեր ոչ ինքնագնաց, գետային և լճային  մվ. 
քն. 

30.11.24.900 Բեռնանավեր ինքնագնաց, այլ  մվ. 
քն. 

30.11.3 Ձկնորսական նավեր և հատուկ նշանակության այլ նավեր  
30.11.31 Ձկնորսական նավեր. ձկնագործական նավեր և ձկնամշակման ու 

ձկնամթերքի պահածոյացման համար այլ նավեր  
30.11.31.300 Նավեր արդյունագործական (արդյունահանող, արդյունահանող-վերամշակող 

և վերամշակող), ծովային 
մվ. 
քն. 

30.11.31.900 Նավեր արդյունագործական, այլ մվ. 
քն. 

30.11.32 Քարշիչային նավեր, հրիչ նավեր 
 30.11.32.300 Քարշիչներ ծովային մվ. 
քն. 

30.11.32.500 Նավեր-հրիչներ, քարշիչներ-հրիչներ ծովային մվ. 
քն. 

30.11.32.900 Քարշիչներ, նավեր-հրիչներ և քարշիչներ-հրիչներ գետային և լճային մվ. 
քն. 
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30.11.33 Հողահան լողուն մեքենաներ. լողուն փարոսներ, լողուն ամբարձիչներ. այլ 
նավեր   

30.11.33.300 Մեքենաներ հատակափորիչ (մեքենաներ հողահան և համանման) ծովային մվ. 
քն. 

30.11.33.500 Նավեր տեխնիկական (նավեր ազդանշանային, նավեր հրշեջ, ամբարձիչներ 
լողուն և համանման), ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.33.550 Դոկեր լողուն ծովային մվ. 
քն. 

30.11.33.700 Նավեր տեխնիկական այլ  մվ. 
քն. 

30.11.33.900 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից) մվ. 
քն. 

30.11.33.930 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից), 
ծովային 

մվ. 
քն. 

30.11.33.950 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից), 
գետային և լճային  

մվ. 
քն. 

30.11.4 Լողուն կամ ընկղմված հենահարթակներ և ենթակառույցներ  
30.11.40 Լողուն կամ ընկղմված հենահարթակներ և ենթակառույցներ  
30.11.40.100 Հենահարթակներ լողուն և ընկղմվող, հորատանցքերի հորատման կամ 

շահագործման համար, ծովային 
մվ. 
քն. 

30.11.40.300 Մեքենաներ  (մեքենաներ հողահան և համանման) ծովային մվ. 
քն. 

30.11.5 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 
նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները) 

 

30.11.50 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 
նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները) 

 

30.11.50.000 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 
նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները)  

մվ. 
քն. 

30.11.9 Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների վերասարքավորման, 
վերակառուցման և հանդերձման ծառայություններ. նավերի և լողուն 
կառուցվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

 

30.11.91 Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների 
վերասարքավորման և վերակառուցման ծառայություններ 

 

30.11.91.000 Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների վերասարքավորման 
և վերակառուցման ծառայություններ   

30.11.92 Նավերի և լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների հանդերձման 
ծառայություններ  

30.11.92.000 Նավերի և լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների հանդերձման 
ծառայություններ  

30.11.99 Նավերի և լողուն կառուցվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.11.99.000 Նավերի և լողուն կառուցվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  



450 
 

30.12 Զբոսանավեր և սպորտային նավեր 
 

30.12.1 Զբոսանավեր և սպորտային նավեր  
30.12.11 Առագաստանավեր (բացի փչովի նավակներից) օժանդակ շարժիչով կամ 

առանց շարժիչի, զբոսանքի կամ սպորտի համար  
30.12.11.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ծովային մվ. 

քն. 
30.12.11.500 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ 

ծովային 
մվ. 
քն. 

30.12.11.530 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ 
ծովային, 100 կգ-ից ոչ ավել քաշի  

մվ. 
քն. 

30.12.11.550 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ 
ծովային, 100 կգ-ից ավելի քաշի և 7,5մ-ից ոչ ավել երկարության 

մվ. 
քն. 

30.12.11.570 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ 
ծովային, 100 կգ-ից ավելի քաշի և 7,5մ-ից ավել երկարության 

մվ. 
քն. 

30.12.12 Փչովի նավակներ զբոսանքի կամ սպորտի համար  

30.12.12.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի մվ. 
քն. 

30.12.12.340 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի, 100 կգ-ից ոչ 
ավելի քաշի  

մվ. 
քն. 

35.12.12.370 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի, 100 կգ-ից ավելի 
քաշի 

մվ. 
քն. 

30.12.19 Այլ նավակներ զբոսանքի կամ սպորտի համար. թիանավակներ, 
մակույկներ և կանոեներ 

 30.12.19.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 
նավակներից) շարժիչավոր, ծովային 

մվ. 
քն. 

30.12.19.500 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 
նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային 

մվ. 
քն. 

30.12.19.550 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 
նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային, 7,5 մ-ից ոչ ավել երկարության 

մվ. 
քն. 

30.12.19.570 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 
նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային, 7,5 մ-ից ավել երկարության 

մվ. 
քն. 

30.12.19.900 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի 
շարժիչով 

մվ. 
քն. 

30.12.19.930 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի 
շարժիչով, 100 կգ-ից ոչ ավել քաշի  

մվ. 
քն. 

30.12.19.950 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի 
շարժիչով, 100 կգ-ից ավելի քաշի և 7,5 մ-ից ոչ ավել երկարության  

մվ. 
քն. 

30.12.19.970 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի 
շարժիչով, 100 կգ-ից ավելի քաշի և 7,5 մ-ից ավել երկարության  

մվ. 
քն. 

30.12.9 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.12.99 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
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30.12.99.000 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.2 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և շարժակազմեր  
30.20 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և շարժակազմեր  
30.20.1 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և գնացքաքարշերի պահեստավագոններ 

(տենդերներ)  
30.20.11 Երկաթուղային էլեկտրաքարշեր, սնուցվող էլեկտրաէներգիայի արտաքին 

աղբյուրից  
30.20.11.000 Երկաթուղային էլեկտրաքարշեր, սնուցվող էլեկտրաէներգիայի արտաքին 

աղբյուրից 
մվ. 
քն. 

30.20.12 Գնացքաքարշեր դիզել-էլեկտրական  
30.2 Գնացքաքարշեր դիզել-էլեկտրական մվ. 

քն. 
30.20.13 Այլ երկաթուղային գնացքաքարշեր. գնացքաքարշերի 

պահեստավագոններ (տենդերներ) 
 30.20.13.300 Գնացքաքարշեր երկաթուղային, աշխատող էլեկտրական կուտակիչներից մվ. 
քն. 

30.20.13.900 Գնացքաքարշեր երկաթուղային այլ և պահեստավագոններ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

30.20.2 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 
ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական 
սպասարկման կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային 
միջոցներից  

30.20.20 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 
ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական 
սպասարկման կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային 
միջոցներից   

30.20.20.000 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 
ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական 
սպասարկման կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային 
միջոցներից  

մվ. 
քն. 

30.20.3 Այլ շարժակազմեր  
30.20.31 Տրանսպորտային միջոցներ նախատեսված երկաթուղիների կամ 

տրամվայի ուղիների տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման համար 
 

30.20.31.000 Տրանսպորտային միջոցներ նախատեսված երկաթուղիների կամ տրամվայի 
ուղիների տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման համար 

մվ. 
քն. 

30.20.32 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ոչ ինքնագնաց վագոններ. 
ուղեբեռների վագոններ և հատուկ նշանակության այլ վագոններ   

30.20.32.000 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ոչ ինքնագնաց վագոններ. 
ուղեբեռների վագոններ և հատուկ նշանակության այլ վագոններ  

մվ. 
քն. 

30.20.33 Երկաթուղային կամ տրամվայի ոչ ինքնագնաց ապրանքատար վագոններ 
և բաց վագոններ 
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30.20.33.300 Վագոններ-ցիստեռններ բոլոր տեսակների, վագոններ ջերմամեկուսացված, 
սառցարանային, ծածկած և փակվող (այդ թվում` բարձր ռադիոակտիվ 
նյութերի փոխադրման համար), ոչ ինքնագնաց 

մվ. 
քն. 

30.20.33.500 Վագոններ և հարթակներ երկաթուղային և տրամվայի, բեռնատար, ոչ 
ինքնագնաց (ներառյալ` ինքնաբեռնաթափվող վագոններ և բաց վագոններ ու 
հարթակներ), ոչ հետգցովի կողերով, 60 սմ-ից ավել բարձրության և 
վագոններ բեռնատար այլ 

մվ. 
քն. 

30.20.4 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների կամ 
շարժակազմերի մասեր. ուղեսպասարկիչ սարքավորանք ու սարքվածքներ և 
դրանց մասերը, շարժման կառավարման մեխանիկական սարքավորանք   

30.20.40 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների 
կամ շարժակազմերի մասեր. ուղեսպասարկիչ սարքավորանք ու 
սարքվածքներ և դրանց մասերը, շարժման կառավարման մեխանիկական 
սարքավորանք  

30.20.40.300 Մասեր գնացքաքարշերի երկաթուղային, տրամվայի շարժիչավոր 
վագոնների և շարժակազմի 

մվ. 
քն. 

30.20.40.500 Սարքավորանք և սարքավորումներ երկաթուղային և տրամվայի 
ճանապարհների համար 

մվ. 
քն. 

30.20.40.550 Սարքավորանք և նյութեր ճանապարհների համար, ներառյալ` 
ճանապարհների սարքավորումներ և ամրաններ 

կգ 

30.20.40.580 Մասեր սարքավորանքի, երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների մվ. 
քն. 

30.20.40.590 Սարքավորանք մեխանիկական (ներառյալ էլեկտրամեխանիկական) 
ազդանշանային, երթևեկության անվտանգության և կառավարման 
ապահովման (բացի` երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների 
սարքավորանքից և նյութերից)  

կգ 

30.20.9 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ. 
երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

30.20.91 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ   

30.20.91.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ  

 

30.20.99 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

 

30.20.99.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

 

30.3 Օդանավեր, տիեզերանավեր և այլ թռչող ապարատներ  

30.30 Օդանավեր, տիեզերանավեր և այլ թռչող ապարատներ  
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30.30.1 Ուժային կայանքներ և շարժիչներ թռչող կամ տիեզերական ապարատների 
համար. օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր, 
դրանց մասերը   

30.30.11 Շարժիչներ կայծային վառքով` թռչող ապարատների համար  
30.30.11.000 Շարժիչներ կայծային վառքով` թռչող ապարատների համար մվ. 

քն. 
30.30.12 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային 

 30.30.12.100 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային, 25 կՆ-ից ոչ ավելի քարշուժի մվ. 
քն. 

30.30.12.300 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային, 25 կՆ-ից ավել քարշուժի մվ. 
քն. 

30.30.12.500 Շարժիչներ տուրբապտուտակային 1100 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  մվ. 
քն. 

30.30.12.700 Շարժիչներ տուրբապտուտակային 1100 կՎտ-ից ավել հզորության մվ. 
քն. 

30.30.13 Շարժիչներ ռեակտիվային, բացի տուրբառեակտիվային շարժիչներից  
 30.30.13.000 Շարժիչներ ռեակտիվային, բացի տուրբառեակտիվային շարժիչներից  մվ. 
քն. 

30.30.14 Օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր և դրանց 
մասերը   

 30.30.14.000 Օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր և դրանց 
մասերը  

կգ 

30.30.15 Թռչող ապարատների համար կայծային վառքով շարժիչների մասեր  
30.30.15.000 Թռչող ապարատների համար կայծային վառքով շարժիչների մասեր  
30.30.16 Տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային շարժիչների մասեր  
30.30.16.000 Տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային շարժիչների մասեր մվ. 

քն. 
30.30.2 Օդապարիկներ և դիրիժաբլներ. սավառնակներ, դելտապլաններ և այլ 

անշարժիչ թռչող ապարատներ 
 30.30.20 Օդապարիկներ և դիրիժաբլներ. սավառնակներ, դելտապլաններ և այլ 

անշարժիչ թռչող ապարատներ 
 30.30.20.100 Սավառնակներ և դելտապլաններ մվ. 
քն. 

30.30.20.200 Օդապարիկներ (փչագնդեր, դիրիժաբլներ և սարքեր թռչող անշարժիչ, այլ) կգ 

30.30.3 Ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ 
 30.30.31 Ուղղաթիռներ 
 30.30.31.300 Ուղղաթիռներ, 2000 կգ-ից ոչ ավել դատարկ քաշի մվ. 
քն. 

30.30.31.500 Ուղղաթիռներ, 2000 կգ-ից ավել դատարկ քաշի մվ. 
քն. 

30.30.32 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ոչ 
ավել քաշով 

 30.30.32.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ոչ ավել 
քաշով 

մվ. 
քն. 
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30.30.33 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ավել, 
բայց 15000 կգ չգերազանցող քաշով   

30.30.33.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ավել, 
բայց 15000 կգ չգերազանցող քաշով 

մվ. 
քն. 

30.30.34 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 15000 կգ-ից ավել 
քաշով 

 30.30.34.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 15000 կգ-ից ավել 
քաշով 

մվ. 
քն. 

30.30.4 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական 
տանող հրթիռներ   

30.30.40 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական 
տանող հրթիռներ  

30.30.40.000 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական 
տանող հրթիռներ  

 30.30.5 Թռչող և տիեզերական ապարատների այլ մասեր 
 

30.30.50 Թռչող և տիեզերական ապարատների այլ մասեր  
30.30.50.300 Պտուտակներ օդային և կրող և դրանց մասեր մվ. 

քն. 
30.30.50.500 Ամրաշրջանակներ և դրանց մասեր մվ. 

քն. 
30.30.50.550 Մասեր ինքնաթիռների և ուղղաթիռների, սարքերի թռչող և տիեզերական այլ 

(ներառյալ մասեր արբանյակների արհեստական) և տանող-հրթիռների 
մվ. 
քն. 

30.30.6 Թռչող ապարատների և դրանց շարժիչների տեխնիկական սպասարկման և 
վերասարքավորման ծառայություններ  

30.30.60 Թռչող ապարատների և դրանց շարժիչների տեխնիկական սպասարկման 
և վերասարքավորման ծառայություններ  

30.30.60.300 Ծառայություններ ավիացիոն շարժիչների վերափոխման   
30.30.60.500 Ծառայություններ ուղղաթիռների վերափոխման   
30.30.60.700 Ծառայություններ ինքնաթիռների և այլ օդանավերի վերափոխման   
30.30.9 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

30.30.99 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.30.99.000 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

30.4 Ռազմական մարտական մեքենաներ  
30.40 Ռազմական մարտական մեքենաներ  
30.40.1 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց 

մասերը  



455 
 

30.40.10 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց 
մասերը  

30.40.10.000 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց 
մասերը 

կգ 

30.40.9 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.40.99 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.40.99.000 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.9 Տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

30.91 Մոտոցիկլներ  
30.91.1 Մոտոցիկլներ և մոտոցիկլների սայլակներ  
30.91.11 Մոտոցիկլներ և հեծանիվներ տեղադրված մխոցային ներքին այրման 

օժանդակ շարժիչով, 50 սմ3 -ից ոչ ավել գլանների աշխատանքային 
ծավալով   

30.91.11.000 Մոտոցիկլներ և հեծանիվներ տեղադրված մխոցային ներքին այրման 
օժանդակ շարժիչով, 50 սմ3 -ից ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով  

մվ. 
քն. 

30.91.12 Մոտոցիկլներ մխոցային ներքին այրման շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով 

 30.91.12.100 Մոտոցիկլներ և մոտոռոլլերներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 
–ից ավել գլանի ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

30.91.12.130 Մոտոռոլլերներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

30.91.12.150 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավելի գլանի 
ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

30.91.12.300 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 250 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 500 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

30.91.12.500 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 500 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 800 սմ3 –ից ոչ ավել 

մվ. 
քն. 

30.91.12.700 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 800 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով 

մվ. 
քն. 

30.91.13 Մոտոցիկլներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. մոտոցիկլների 
սայլակներ  

30.91.13.000 Մոտոցիկլներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. մոտոցիկլների 
սայլակներ  

30.91.2 Մոտոցիկլների և մոտոցիկլների սայլակների մասեր և պարագաներ  
30.91.20 Մոտոցիկլների և մոտոցիկլների սայլակների մասեր և պարագաներ  
30.91.20.300 Թամբեր մոտոցիկլների (այդ թվում` մոպեդների) մվ. 

քն. 
30.91.20.900 Մասեր և պարագաներ մոտոցիկլների (այդ թվում` մոպեդների), չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում  
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30.91.3 Ներքին այրման շարժիչներ բոլոր տեսակի մոտոցիկլների համար    
30.91.31 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 

ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար    
30.91.31.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ոչ 

ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  
մվ. 
քն. 

30.91.32 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 
ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար    

30.91.32.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից 
ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  

մվ. 
քն. 

30.91.9 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

30.91.99 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

30.91.99.000 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

30.92 Հեծանիվներ և սայլակներ հաշմանդամների համար   
30.92.1 Հեծանիվներ երկանվային և այլ տեսակի հեծանիվներ, անշարժիչ   
30.92.10 Հեծանիվներ երկանվային և այլ տեսակի հեծանիվներ, անշարժիչ 

  
30.92.10.300 Հեծանիվներ տարբեր տիպերի անշարժիչ, առանց գնդառանցքակալների մվ. 

քն. 
30.92.10.500 Հեծանիվներ տարբեր տիպերի մվ. 

քն. 
30.92.10.510 Հեծանիվներ կրոսային մվ. 

քն. 
30.92.10.520 Հեծանիվներ լեռնային մվ. 

քն. 
30.92.10.530 Հեծանիվներ U-աձև շրջանակով, չափաբերվող  մվ. 

քն. 
30.92.10.540 Հեծանիվներ զբոսաշրջային  մվ. 

քն. 
30.92.10.550 Հեծանիվներ սպորտային  մվ. 

քն. 
30.92.10.560 Հեծանիվներ մրցարշավային  մվ. 

քն. 
30.92.10.590 Հեծանիվներ այլ  մվ. 

քն. 
30.92.2 Սայլակներ հաշմանդամների համար, բացառությամբ սայլակների մասերը և 

պարագաները   
30.92.20 Սայլակներ հաշմանդամների համար, բացառությամբ սայլակների մասերը 

և պարագաները   
30.92.20.300 Սայլակներ հաշմանդամների, առանց շարժիչների և տեղաշարժման այլ 

մեխանիզմների 
մվ. 
քն. 

30.92.20.900 Սայլակներ հաշմանդամների, շարժիչներով և տեղաշարժման այլ 
մեխանիզմներով 

մվ. 
քն. 
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30.92.3 Բոլոր տեսակի անշարժիչ հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակներ 
մասեր և պարագաներ   

30.92.30 Բոլոր տեսակի անշարժիչ հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակներ 
մասեր և պարագաներ    

30.92.30.100 Շրջանակներ, երկժանիներ առջևի, մասեր հեծանիվների այլ  մվ. 
քն. 

30.92.30.130 Շրջանակներ, հեծանիվների մվ. 
քն. 

30.92.30.150 Երկժանիներ առջևի,հեծանիվների  մվ. 
քն. 

30.92.30.190 Մասեր հեծանիվների այլ  մվ. 
քն. 

30.92.30.200 Անվահեցեր, անվաճաղեր, ականոցներ առանց վազանցի ագույցների կամ 
արգելակային սարքավորումների 

մվ. 
քն. 

30.92.30.230 Անվահեցեր մվ. 
քն. 

30.92.30.250 Անվաճաղեր կգ 

30.92.30.270 Ականոցներ առանց վազանցի ագույցների կամ արգելակային 
սարքավորումների 

մվ. 
քն. 

30.92.30.300 Ականոցներ արգելակային, կունդեր արգելակների և արգելակներ 
հեծանիվների համար, այլ  

մվ. 
քն. 

30.92.30.330 Ականոցներ արգելակային և կունդեր արգելակների մվ. 
քն. 

30.92.30.390 Արգելակներ հեծանիվների համար, այլ մվ. 
քն. 

30.92.30.400 Թամբեր հեծանիվների  մվ. 
քն. 

30.92.30.500 Ոտնակներ և սարքավորումներ շարժաբեր մվ. 
քն. 

30.92.30.530 Ոտնակներ զգ 

30.92.30.550 Սարքավորումներ շարժաբեր  մվ. 
քն. 

30.92.30.600 Ղեկեր, բռնակներ, բեռնախցիկներ, սարքավորումներ արագությունների 
փոխարկման 

մվ. 
քն. 

30.92.30.630 Ղեկեր, բռնակներ մվ. 
քն. 

30.92.30.650 Բեռնախցիկներ մվ. 
քն. 

30.92.30.670 Սարքավորումներ արագությունների փոխարկման մվ. 
քն. 

30.92.4 Մանկական սայլակներ և դրանց մասերը   
30.92.40 Մանկական սայլակներ և դրանց մասերը   
30.92.40.300 Մանկասայլակներ մվ. 

քն. 
30.92.40.500 Մասեր մանկասայլակների    
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30.92.9 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

30.92.99 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

30.92.99.000 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

30.99 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

30.99.1 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում    

30.99.10 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում    

30.99.10.000 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

30.99.9 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

30.99.99 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

30.99.99.000 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

31 Կահույք   
31.0 Կահույք   
31.00 Կահույք նստելու համար և դրա մասերը. կահույքի մասերը   
31.00.1 Կահույք նստելու համար և դրա մասերը    
31.00.11 Կահույք նստելու համար, հիմնականում մետաղե կմախքով   
31.00.11.100 Կահույք` նստելու համար, օգտագործվող օդային տրանսպորտի միջոցներում  մվ. 

քն. 
31.00.11.300 Կահույք` նստելու համար, ավտոմեքենաներում օգտագործվող տիպի մվ. 

քն. 
31.00.11.500 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ մվ. 

քն. 
31.00.11.550 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ,  փափուկ, 

թիկնակով, հանդերձված անվիկներով կամ սահաձողերով  
մվ. 
քն. 

31.00.11.590 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ, կոշտ, 
չհանդերձված անվիկներով կամ սահաձողերով  

մվ. 
քն. 

31.00.11.700 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով մվ. 
քն. 
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31.00.11.750 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով,  
գրասենյակային 

մվ. 
քն. 

31.00.11.790 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում (բացի գրասենյակայինից)  

մվ. 
քն. 

31.00.11.900 Կահույք` նստելու համար, կոշտ, մետաղական կարկասով մվ. 
քն. 

31.00.12 Կահույք նստելու համար, հիմնականում փայտե կմախքով  

31.00.12.100 Կահույք` նստելու համար (բացի ամառանոցայինից և արշավայինից), 
մահճակալի ձևափոխվող  

մվ. 
քն. 

31.00.12.300 Կահույք` նստելու համար, եղեգնից, շիվերից, հնդկեղեգից կամ համանման 
նյութերից 

մվ. 
քն. 

31.00.12.500 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ մվ. 
քն. 

31.00.12.550 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ գրասենյակային մվ. 
քն. 

31.00.12.590 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ այլ (բացի 
գրասենյակայինից) 

մվ. 
քն. 

31.00.12.900 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, կոշտ մվ. 
քն. 

31.00.13 Այլ կահույք նստելու համար   
31.00.13.500 Կահույք` նստելու համար, այգու և քեմպինգի, պլաստմասսե մվ. 

քն. 
31.00.13.900  Կահույք` նստելու համար, այլ (բացի այգու և քեմպինգի) մվ. 

քն. 
31.00.14 Նստելու համար կահույքի մասեր   
31.00.14.100 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, փայտե   
31.00.14.300 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, օգտագործվող օդային 

տրանսպորտի միջոցներում և ավտոտրանսպորտային միջոցներում    
31.00.14.330 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, մետաղական   
31.00.14.350 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1, պլաստմասսե    
31.00.14.390 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, այլ   
31.00.2 Կահույքի մասեր, բացի նստելու համար կահույքի մասերից   
31.00.20 Կահույքի մասեր, բացի նստելու համար կահույքի մասերից   
31.00.20.300 Մասեր կահույքի, մետաղական   
31.00.20.500 Մասեր կահույքի փայտե   
31.00.20.900 Մասեր կահույքի այլ   
31.00.9 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման 

ծառայություններ. նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի 
մասերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

31.00.91 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման 
ծառայություններ   

31.00.91.000 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններ   
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31.00.99 Նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի մասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

31.00.99.000 Նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի մասերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

31.01 Կահույք գրասենյակների և խանութների համար   
31.01.1 Կահույք գրասենյակների և խանութների համար   
31.01.11 Կահույք մետաղական, գրասենյակների համար    
31.01.11.000 Կահույք մետաղական, գրասենյակների համար  մվ. 

քն. 
31.01.12 Կահույք փայտե, գրասենյակների համար   
31.01.12.300 Գրասեղաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել  բարձրության  մվ. 

քն. 
31.01.12.500 Կահույք գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել բարձրության մվ. 

քն. 
31.01.12.530 Սեղաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել բարձրության (բացի 

գրասեղաններից) 
մվ. 
քն. 

31.01.12.550 Պահարաններ և դարակներ գրասենյակային փայտե,  80 սմ-ից ոչ ավել 
բարձրության 

մվ. 
քն. 

31.01.12.700 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  
դռներով, շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, 
քարտարանի և այլ 

մվ. 
քն. 

31.01.12.730 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  
դռներով, շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, 
քարտարանի և այլ, կառուցվածքային տարրերով, կազմատովի 

մվ. 
քն. 

31.01.12.750 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  
դռներով, շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, 
քարտարանի և այլ (բացի կառուցվածքային տարրերից կազմատովիներից) 

մվ. 
քն. 

31.01.13 Կահույք փայտե, խանութների համար   
31.01.13.000 Կահույք փայտե, առևտրի կազմակերպությունների համար մվ. 

քն. 
31.01.9 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

  

31.01.99 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

31.01.99.000 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

31.02 Խոհանոցի կահույք   
31.02.1 Խոհանոցի կահույք   
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31.02.10 Խոհանոցի կահույք   
31.02.10.500 Կահույք խոհանոցի փայտե. առանձին արտադրատեսակներ մվ. 

քն. 
31.02.10.900 Կահույք խոհանոցի փայտե, այլ (բացի առանձին արտադրատեսակներից) մվ. 

քն. 
31.02.9 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.02.99 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.02.99.000 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.03 Ներքնակներ   
31.03.1 Ներքնակներ   
31.03.11 Ններքնակների հիմնակմախքներ   
31.03.11.000 Ններքնակների հիմնակմախքներ   
31.03.12 Ներքնակներ, բացի ներքնակների հիմնակմախքներից   
31.03.12.300 Ներքնակներ ծակոտկեն ռետինից մվ. 

քն. 
31.03.12.500 Ներքնակներ պենոպլաստից մվ. 

քն. 
31.03.12.700 Ներքնակներ մետաղական զսպանակներով մվ. 

քն. 
31.03.12.900 Ներքնակներ այլ նյութերց, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 

քն. 
31.03.9 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.03.99 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.03.99.000 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
31.09 Այլ կահույք   
31.09.1 Այլ կահույք   
31.09.11 Մետաղական կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
31.09.11.000 Մետաղական կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 

քն. 
31.09.12 Փայտե կահույք ննջասենյակի, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի համար   
31.09.12.300 Կահույք փայտե, ննջասենյակի համար մվ. 

քն. 
31.09.12.350 Մահճակալներ փայտե մվ. 

քն. 
31.09.12.390 Կահույք փայտե, ննջասենյակի համար այլ (բացի մահճակալներից) մվ. 

քն. 
31.09.12.500 Կահույք փայտե, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի համար մվ. 

քն. 
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31.09.12.510 Կահույք փայտե, ճաշասեղան հյուրասենյակի համար մվ. 
քն. 

31.09.13 Փայտե կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
31.09.13.300 Կահույք փայտե, լողասենյակի համար մվ. 

քն. 
31.09.13.500 Կահույք փայտե, այգու համար մվ. 

քն. 
31.09.13.900 Կահույք փայտե, այլ մվ. 

քն. 
31.09.14 Կահույք պլաստմասսե կամ այլ նյութերից (օրինակ` եղեգից, ուռենուց կամ 

հնդկեղեգից)   
31.09.14.300 Կահույք պլաստմասսե մվ. 

քն. 
31.09.14.330 Կահույք պլաստմասսե, լողասենյակների համար մվ. 

քն. 
31.09.14.350 Կահույք պլաստմասսե, այգու համար մվ. 

քն. 
31.09.14.390 Կահույք պլաստմասսե, այլ մվ. 

քն. 
31.09.14.500 Կահույք այլ նյութերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 

քն. 
31.09.9 Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ. այլ կահույքի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

31.09.91 Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ (բացի աթոռների և 
նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններից)  

31.09.91.000 Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ (բացի աթոռների և նստելու 
համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններից)   

31.09.99 Այլ կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

31.09.99.000 Այլ կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

32 Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ   
32.1 Ոսկերչական արտադրատեսակներ, ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման 

արտադրատեսակներ   
32.11 Մետաղադրամներ   
32.11.1 Մետաղադրամներ   
32.11.10 Մետաղադրամներ   
32.11.10.000 Մետաղադրամներ կգ 

31.11.9 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

32.11.99 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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32.11.99.000 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

32.12 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ    
32.12.1 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ   
32.12.11 Ադամանդներ, մարգարիտ, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, այդ 

թվում սինթետիկ, աճեցված կամ վերականգնված քարերը, մշակված, 
բայց չամրացված    

32.12.11.100 Մարգարիտներ մշակված, արհեստական (բացի շարված, ագուցված, 
ամրացված) 

գ 

32.12.11.300 Ալմաստներ բնական, մշակված (ադամանդներ), չագուցված և չամրացված կար 

32.12.11.500 Քարեր թանկարժեք բնական (բացի ալմաստներից), մշակված այլ 
եղանակներով, բացի սղոցումից, կոտրատումից, ենթարկված 
կոպտամշակման 

կար 

32.12.11.700 Քարեր թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք արհեստական, մշակված, բայց 
չամրացված 

կար 

32.12.12 Տեխնիկական ալմաստներ, մշակված. բնական կամ սինթետիկ 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի փշրանք և փոշի   

32.12.12.300 Ալմաստներ արդյունաբերական մշակված, չագուցված կամ չամրացված, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

32.12.12.500 Փշրանք և փոշի բնական կամ արհեստական թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերի 

կգ 

32.12.13 Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց մասերը. ոսկերչական 
արտադրատեսակներ ոսկուց և արծաթից և դրանց մասերը 

 

32.12.13.300 Արտադրատեսակներ ոսկերչական, ազնիվ մետաղներից և դրանց մասեր 
(ներառյալ` մետաղներ` թանկարժեք մետաղներից գալվանական պատվածք 
ունեցող, դրվագված թանկարժեք մետաղներով)   

32.12.13.500 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական, հեղինակային   
32.12.13.510 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, 

արծաթից   
32.12.13.530 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, այլ 

ազնիվ մետաղներից (բացի արծաթից)   
32.12.13.550 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, ոչ 

ազնիվ մետաղներից, դրվագած ազնիվ մետաղներով   
32.12.14 Այլ արտադրատեսակներ թանկարժեք մետաղներից.արտադրատեսակներ 

բնական կամ աճեցված մարգարիտից, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերից   

32.12.14.300 Արտադրատեսակներ ադամանդներով, ազնիվ մետաղներով դրվագված 
մետաղներից 

կգ 

32.12.14.500 Արտադրատեսակներ մարգարտից, բնական կամ աճեցված  գ 

32.12.14.700 Արտադրատեսակներ տեխնիկական, պլատինից (ցանցեր կամ հյուսացանցեր 
կատալիզորդային, հալքանոթներ, կնքավազաններ և համանման 
արտադրատեսակներ) 

կգ 
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32.12.9 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

32.12.99 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

32.12.99.000 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

32.13 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ   
32.13.1 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ   
32.13.10 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ   
32.13.10.000 Շղթաներ, ժապավեններ և ապարանջաններ ժամացույցների համար, 

նախատեսված կրելու համար և դրանց մասեր, մետաղական    
32.13.10.300 Թևքաճարմանդներ և ծամկալներ ոչ ազնիվ մետաղներից (այդ թվում` ոչ 

թանկարժեք մետաղներից գալվանական պատվածք ունեցող մետաղներից) 
կգ 

32.13.10.500 Արդուզարդ ոչ ազնիվ մետաղներից (այդ թվում` ոչ թանկարժեք մետաղներից 
գալվանական պատվածք ունեցող մետաղներից), չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

32.13.10.900 Արդուզարդ (բացի` ոչ ազնիվ մետաղներից արդուզարդեղենի) կգ 

32.13.9 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

32.13.99 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

32.13.99.000 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

32.2 Երաժշտական գործիքներ   
32.20 Երաժշտական գործիքներ   
32.20.1 Դաշնամուրներ, երգեհոններ և այլ լարային ու փողային ստեղնային 

երաժշտական գործիքներ. ամանակացույցեր (մետրոնոմներ), 
կամերտոններ, մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար   

32.20.11 Դաշնամուրներ և այլ լարային ստեղնային երաժշտական գործիքներ   
32.20.11.100 Դաշնամուրներ  մվ. 

քն. 
32.20.11.300 Ռոյալներ մվ. 

քն. 
32.20.11.500 Կլավեսիններ և գործիքներ երաժշտական լարային ստեղնային այլ մվ. 

քն. 
32.20.12 Այլ լարային երաժշտական գործիքներ   
32.20.12.300 Գործիքներ երաժշտական լարային աղեղնային մվ. 
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քն. 

32.20.12.350 Ջութակներ մվ. 
քն. 

32.20.12.390 Գործիքներ երաժշտական լարային աղեղնային այլ  մվ. 
քն. 

32.20.12.500 Կիթառներ մվ. 
քն. 

32.20.12.900 Գործիքներ երաժշտական ստեղնային կսմիթահար (բացի կիթառներից) մվ. 
քն. 

32.20.13 Երգեհոններ փողային ստեղնային, ֆիսհարմոնիաներ և համանման 
երաժշտական գործիքներ. ակորդեոններ և համանման գործիքներ. 
շրթհարմոններ. փողային գործիքներ   

32.20.13.100 Երգեհոններ ստեղնային փողակներով, ֆիսհարմոնիաներ և գործիքներ 
երաժշտական համանման 

մվ. 
քն. 

32.20.13.300 Ակորդեոններ և գործիքներ երաժշտական համանման մվ. 
քն. 

32.20.13.500 Շրթհարմոններ  մվ. 
քն. 

32.20.13.600 Փողային գործիքներ մվ. 
քն. 

32.20.14 Երաժշտական կամ ստեղնային գործիքներ` ձայնի էլեկտրական 
առաջացմամբ կամ ուժեղացմամբ   

32.20.14.100 Էլեկտրաերգեհոններ  մվ. 
քն. 

32.20.14.300 Դաշնամուրներ թվային և սինթեզատորներ ստեղնային մվ. 
քն. 

32.20.14.330 Դաշնամուրներ թվային մվ. 
քն. 

32.20.14.370 Սինթեզատորներ ստեղնային մվ. 
քն. 

32.20.14.400 Գործիքներ էլեկտրաերաժշտական ստեղնային, այլ մվ. 
քն. 

32.20.14.500 Կիթառներ էլեկտրական մվ. 
քն. 

32.20.14.900 Գործիքներ էլեկտրաերաժշտական լարային, այլ (բացի էլեկտրակիթառներից) մվ. 
քն. 

32.20.15 Այլ երաժշտական գործիքներ   
32.20.15.300 Գործիքներ երաժշտական հարվածային մվ. 

քն. 
32.20.15.500 Արկղիկներ երաժշտական, երգեհոնիկներ մեխանիկական, երգեհոններ 

տոնավաճառային, թռչուններ երգող մեխանիկական և մեխանիզմներ 
երաժշտական համանման, հրապուրաշվիկներ, շվիկներ, շեփորներ, 
եղջերաշեփորներ 

մվ. 
քն. 

32.20.16 Ժամանակացույցեր (մետրոնոմներ), կամերտոններ և կամերտոն-փողեր. 
մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար. լարեր երաժշտական 
գործիքների համար   



466 
 

32.20.16.300 Ժամանակացույցեր, կամերտոններ, փողեր` ձայնի սևեռված բարձրությամբ, 
մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար 

մվ. 
քն. 

32.20.16.500 Լարեր երաժշտական գործիքների մվ. 
քն. 

32.20.2 Երաժշտական գործիքների մասեր  և պարագաներ   
32.20.20 Երաժշտական գործիքների մասեր  և պարագաներ   
32.20.20.100 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների 

 32.20.20.130 Մասեր և պարագաներ դաշնամուրի  
 32.20.20.150 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների, 32.20.13.100 ստոդիրքի  
 32.20.20.170 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  32.20.14 ենթակարգի 
 32.20.20.300 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  32.20.12 ենթակարգի 
 32.20.20.900 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
 32.20.9 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
32.20.99 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
32.20.99.000 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
32.3 Սպորտային արտադրատեսակներ   
32.30 Սպորտային արտադրատեսակներ   
32.30.1 Սպորտային արտադրատեսակներ   
32.30.11 Դահուկներ և այլ դահուկային հանդերձանք, բացի կոշիկից. չմուշկներ և 

անվանչմուշկներ.  դրանց մասերը   
32.30.11.300 Դահուկներ զգ 

32.30.11.330 Դահուկներ վազքային զգ 

32.30.11.350 Դահուկներ այլ (բացի վազքայինից) զգ 

32.30.11.370 Դահուկների ամրակներ և մարզագույք այլ, դահուկային սպորտի համար զգ 

32.30.11.500 Չմուշկներ, անվաչմուշկներ, դրանց մասեր և պարագաներ զգ 

32.30.11.530 Չմուշկներ զգ 

32.30.11.550 Անվաչմուշկներ զգ 

32.30.11.570 Մասեր և պարագաներ չմուշկների և անվաչմուշկների  զգ 

32.30.12 Դահուկային կոշիկ  
32.30.12.100 Կոշիկներ լեռնադահուկային և վազքադահուկային, կոշկերեսով ռետինից 

կամ պոլիմերային նյութերից 
զգ 

32.30.12.500 Կոշիկներ լեռնադահուկային և վազքադահուկային, կոշկերեսով կաշվից զգ 

32.30.13 Դահուկներ ջրային, սերֆերների համար տախտակներ ու 
առագաստասերֆերներ, ջրային սպորտի համար այլ հանդերձանք   

32.30.13.000 Դահուկներ ջրային, սերֆերների համար տախտակներ ու 
առագաստասերֆերներ, ջրային սպորտի համար այլ հանդերձանք 

զգ 
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32.30.14 Մարզասարքեր, մարմնամարզական գույք և սարքավորանք` 
սպորտդահլիճներում և ֆիթնես կենտրոններում մարմնամարզությամբ, 
աթլետիկայով զբաղվելու համար    

32.30.14.000 Մարզասարքեր, մարմնամարզական գույք և սարքավորանք` 
սպորտդահլիճներում և ֆիթնես կենտրոններում մարմնամարզությամբ, 
աթլետիկայով զբաղվելու համար  

մվ. 
քն. 

32.30.15 Այլ գույք և սարքավորանք բացօթյա սպորտային խաղերի համար. 
լողավազաններ և թիավարման ջրավազաններ   

32.30.15.100 Ձեռնոցներ, թաթմաններ, ձեռնոցներ բռնցքամարտի, կաշվից, սպորտային զգ 

32.30.15.300 Գույք սպորտային, գոլֆի համար. մականներ, գնդակներ և պարագաներ 
գոլֆի, այլ 

մվ. 
քն. 

32.30.15.500 Գույք սպորտային, սեղանի թենիսի համար մվ. 
քն. 

32.30.15.600 Ձեռնաթիակներ թենիսի, բադմինտոնի համար և ձեռնաթիակներ համանման  մվ. 
քն. 

32.30.15.630 Ձեռնաթիակներ թենիսի համար մվ. 
քն. 

32.30.15.650 Ձեռնաթիակներ բադմինտոնի համար և ձեռնաթիակներ համանման մվ. 
քն. 

32.30.15.800 Գնդակներ սպորտային (բացի գոլֆի և սեղանի թենիսի գնդակներից) մվ. 
քն. 

32.30.15.900 Գույք և սարքավորանք սպորտային, այլ, սպորտով զբաղվելու և բացօթյա  
խաղերի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

32.30.16 Ձկնորսական կարթեր և ձկնորսական այլ որսասարքեր. սպորտային 
ձկնորսության կամ ձկնորսության համար պարագաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

32.30.16.300 Կարթեր ձկնորսական, կեռիկներ և կոճեր կարթաթելով  
32.30.16.500 Արտադրատեսակներ ցանցկեն ձկնորսական (սարքեր, թակարդներ, ցանցեր, 

թիթեռացանցեր և համանման ցանցեր)  
32.30.9 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
32.30.99 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
32.30.99.000 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
32.4 Խաղեր և խաղալիքներ  
32.40 Խաղեր և խաղալիքներ  
32.40.1 Տիկնիկներ, խաղալիքներ կենդանիների կամ այլ էակների տեսքով, դրանց 

մասերը  
32.40.11 Տիկնիկներ  
32.40.11.000 Տիկնիկներ մվ. 

քն. 
32.40.12 Խաղալիքներ կենդանիների կամ այլ էակների տեսքով  

 32.40.12.300 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, խցովի մվ. 
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քն. 

32.40.12.500 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  տարբեր 
նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.40.12.530 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  փայտե մվ. 
քն. 

32.40.12.550 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  
պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

32.40.12.590 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  այլ 
նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.40.13 Տիկնիկների մասեր և պարագաներ  
 32.40.13.300 Հագուստ, կոշիկ և գլխարկներ, պարագաներ տիկնիկների համար, այլ մվ. 
քն. 

32.40.13.500 Մասեր և պարագաներ տիկնիկների համար, միայն մարդկանց պատկերող,  
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

32.40.2 Խաղալիք գնացքներ և դրանց պարագաները. փոքրացված չափերով այլ 
մանրատիպարներ կամ մանկական կոնստրուկտորներ   

32.40.20 Խաղալիք գնացքներ և դրանց պարագաները. փոքրացված չափերով այլ 
մանրանմուշներ կամ մանկական կոնստրուկտորներ, շինարարական 
հավաքածուներ  

32.40.20.300 Գնացքներ էլեկտրական (ներառյալ երկաթգծեր, լուսանշանորդներ և այլ 
պարագաներ) 

մվ. 
քն. 

32.40.20.500 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի (բացի 
էլեկտրական գնացքներից) 

մվ. 
քն. 

32.40.20.550 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի (բացի 
էլեկտրական գնացքներից), պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

32.40.20.590 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի, այլ 
նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.40.20.900 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ, կոնստրուկտավորման 
համար 

մվ. 
քն. 

32.40.20.930 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ կոնստրուկտավորման 
համար, փայտե 

մվ. 
քն. 

32.40.20.950 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ կոնստրուկտավորման 
համար, պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

32.40.20.990 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ, կոնստրուկտավորման 
համար, այլ նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.40.3 Այլ խաղալիքներ, ներառյալ երաժշտական խաղալիք գործիքները  
32.40.31 Անիվներով խաղալիքներ նախատեսված երեխաներին զբոսանքի 

տանելու համար. սայլակներ տիկնիկների համար  
32.40.31.300 Սայլակներ տիկնիկների համար մվ. 

քն. 
32.40.31.500 Խաղալիքներ անիվներով, նախատեսված երեխաներին զբոսանքի տանելու  

համար 
մվ. 
քն. 

32.40.32 Գլուխկոտրուկներ 
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32.40.32.500 Խաղեր-գլուխկոտրուկներ, փայտե  մվ. 
քն. 

32.40.32.900 Խաղեր-գլուխկոտրուկներ, այլ նյութերից մվ. 
քն. 

32.40.39 Խաղեր և խաղալիքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 32.40.39.100 Գործիքներ և սարքավորումներ երաժշտական խաղալիքային մվ. 
քն. 

32.40.39.300 Խաղալիքների հավաքածուներ կամ լրակազմեր,  չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

մվ. 
քն. 

32.40.39.400 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով մվ. 
քն. 

32.40.39.430 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով, պլաստմասսե մվ. 
քն. 

32.40.39.490 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով, այլ մվ. 
քն. 

32.40.39.500 Զենք խաղալիքային  մվ. 
քն. 

32.40.39.600 Խաղալիքներ տարբեր պլաստմասսե, ռետինից և մանածագործվածքային 
նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.40.39.630 Խաղալիքներ տարբեր, պլաստմասսե մվ. 
քն. 

32.40.39.650 Խաղալիքներ տարբեր, ռետինից մվ. 
քն. 

32.40.39.670 Խաղալիքներ տարբեր, մանածագործվածքային նյութերից մվ. 
քն. 

32.40.39.700 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից և այլ նյութերից (բացի պլաստմասսայից, 
ռետինից և մանածագործվածքային նյութերից)  

մվ. 
քն. 

32.40.39.730 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից. ձուլածո մանրանմուշներ  մվ. 
քն. 

32.40.39.750 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից, այլ մվ. 
քն. 

32.40.39.790 Խաղալիքներ տարբեր, այլ նյութերից (բացի պլաստմասսայից, ռետինից և 
մանածագործվածքային նյութերից) 

մվ. 
քն. 

32.40.4 Այլ խաղեր  
32.40.41 Խաղաթղթեր   
32.40.41.000 Խաղաթղթեր  կգ 

32.40.42 Բիլիարդի համար առարկաներ և պարագաներ, հանդեսների, սրահային 
կամ սեղանի խաղերի համար արտադրատեսակներ. մետաղադրամով 
կամ մետաղանիշով գործարկվող այլ խաղեր 

 32.40.42.000 Բիլիարդի համար առարկաներ և պարագաներ, հանդեսների, սրահային կամ 
սեղանի խաղերի համար արտադրատեսակներ. մետաղադրամով կամ 
մետաղանիշով գործարկվող այլ խաղեր 

մվ. 
քն. 

32.40.9 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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32.40.99 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.40.99.000 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.5 Բժշկական ու ատամնաբուժական գործիքներ և պարագաներ  
32.50 Բժշկական ու ատամնաբուժական գործիքներ և պարագաներ  
32.50.1 Բժշկական, վիրաբուժական և ատամնաբուժական գործիքներ և 

հարմարանքներ  
32.50.11 Ատամնաբուժությունում օգտագործվող գործիքներ և սարքավորանք  
32.50.11.300 Շաղափամեքենաներ ատամնաբուժական մվ. 

քն. 
32.50.11.500 Գործիքներ և հարմարանքներ, կիրառվող ատամնաբուժությունում (բացի 

շաղափամեքենաներից)  
մվ. 
քն. 

32.50.12 Բժշկական, վիրաբուժական կամ լաբարոտարական սարքավորանք 
մանրէազերծման համար  

 32.50.12.000 Բժշկական, վիրաբուժական կամ լաբարոտարական սարքավորանք 
մանրէազերծման համար 

մվ. 
քն. 

32.50.13 Ներարկիչներ, ասեղներ, փողաձողեր, կանյուլներ և այլն. ակնաբուժական 
և այլ գործիքներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 32.50.13.100 Ներարկիչներ, ասեղներ, փողաձողեր, փողակներ և գործիքներ համանման, 
կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ 
անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

32.50.13.110 Ներարկիչներ, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

32.50.13.130 Ասեղներ խողովակավոր, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

32.50.13.150 Ասեղներ կարեր դնելու համար, կիրառվող բժշկությունում, 
վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

32.50.13.170 Ասեղներ (բացի ասեղներից խողովակավոր մետաղական կամ կարեր դնելու 
համար), ձողախողովակներ, փողակներ և գործիքներ համանման, կիրառվող 
բժշկությունում, վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ 
անասնաբուժությունում  

մվ. 
քն. 

32.50.13.200 Սարքեր և սարքվածքներ ակնաբուժական  մվ. 
քն. 

32.50.13.300 Ներդիտակներ, սարքեր և սարքավորանք արյան ճնշման չափման համար  մվ. 
քն. 

32.50.13.330 Սարքեր և սարքավորանք արյան ճնշման չափման համար (ներառյալ 
զարկերակաճնշաչափեր, տենզիոչափեր և տատանաչափեր) 

մվ. 
քն. 

32.50.13.350 Ներդիտակներ  մվ. 
քն. 

32.50.13.500 Սարքավորանք հեմոդիալիզային և էլեկտրաջերմաբուժական  մվ. 
քն. 

32.50.13.530 Սարքավորանք հեմոդիալիզային մվ. 
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քն. 

32.50.13.550 Սարքավորանք էլեկտրաջերմաբուժական (անդրաձայնային և այլ) մվ. 
քն. 

32.50.13.600 Սարքավորանք և սարքավորումներ արյան փոխներարկման և 
անզգայացման համար  

մվ. 
քն. 

32.50.13.630 Սարքավորանք արյան փոխներարկման համար  մվ. 
քն. 

32.50.13.650 Սարքավորանք և սարքավորումներ անզգայացման համար մվ. 
քն. 

32.50.13.700 Լիթոտրիպտորներ անդրաձայնային, սարքվածքներ նյարդային խթանման 
համար, սարքեր և սարքավորումներ, այլ  

մվ. 
քն. 

32.50.13.730 Լիթոտրիպտորներ անդրաձայնային  մվ. 
քն. 

32.50.13.790 Սարքավորումներ նյարդային խթանման համար, սարքեր և սարքվածքներ, 
այլ  

մվ. 
քն. 

32.50.2 Բուժական գործիքներ և սարքավորանք. պարագաներ, պրոթեզներ և 
օրթոպեդիկ հարմարանքներ  

32.50.21 Բուժական գործիքներ և սարքավորանք. արհեստական շնչառության 
սարքավորանք  

32.50.21.500 Սարքեր և հարմարանքներ թերապևտիկ, սարքեր արհեստական 
շնչառության 

մվ. 
քն. 

32.50.21.530 Սարքավորումներ մեքենաբուժության համար, սարքեր մերսման, 
սարքավորումներ հոգեբանական թեստերի համար 

մվ. 
քն. 

32.50.21.550 Սարքավորումներ օզոնային, թթվածնային, օդակախույթային թերապիայի 
համար, սարքեր թոքերի արհեստական օդափոխության  

մվ. 
քն. 

32.50.21.900 Սարքավորումներ շնչառական այլ և դիմակներ գազային, բացի 
պաշտպանական դիմակներից, առանց մեխանիկական մանրակների և 
փոխարինովի զտիչների 

մվ. 
քն. 

32.50.22 Արհեստական հոդեր. օրթոպեդիկ հարմարանքներ. արհեստական 
ատամներ. ատամնատեխնիկական հարմարանքներ, մարդու մարմնի 
արհեստական մասեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 32.50.22.300 Հարմարանքներ ոսկրաբուժական մվ. 
քն. 

32.50.22.350 Պրոթեզներ հոդերի մվ. 
քն. 

32.50.22.390 Հարմարանքներ ոսկրաբուժական այլ, բեկակալներ և հարմարանքներ 
կոտրվածքների բուժման, համանման  

մվ. 
քն. 

32.50.22.500 Ատամներ արհեստական և մանրակներ ատամնաբուժական, միացուցիչ  մվ. 
քն. 

32.50.22.530 Ատամներ արհեստական, պլաստմասսե մվ. 
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քն. 

32.50.22.550 Ատամներ արհեստական, այլ նյութերից մվ. 
քն. 

32.50.22.590 Հարմարանքներ ատամնատեխնիկական (բացի ատամներից արհեստական) մվ. 
քն. 

32.50.22.900 Մասեր մարմնի, արհեստական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

32.50.23 Պրոթեզների և օրթոպեդիկ հարմարանքների մասեր և պարագաներ  

32.50.23.000 Մասեր և պարագաներ հարմարանքների և սարքերի, դասվող 35.50.22 
ենթակարգում (բացի լսողական սարքերի մասերից և պարագաներից) 

 

32.50.3 Բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ կենդանիների 
բուժման համար կահույք. վարսավիրական բազկաթոռներ և համանման 
բազկաթոռներ, դրանց մասերը  

32.50.30 Բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ կենդանիների 
բուժման համար կահույք. վարսավիրական բազկաթոռներ և համանման 
բազկաթոռներ, դրանց մասերը  

32.50.30.300 Բազկաթոռներ ատամնաբուժական, վարսավիրական և համանման և դրանց 
մասեր 

մվ. 
քն. 

32.50.30.500 Կահույք բժշկական, վիրաբուժական կամ անասնաբուժական և դրանց 
մասեր 

մվ. 
քն. 

32.50.4 Ակնոց, ոսպնյակներ և դրանց մասերը  
32.50.41 Ոսպնյակներ կոնտակտային. ակնոցի ոսպնյակներ տարբեր նյութերից  

32.50.41.300 Ոսպնյակներ հպակային  մվ. 
քն. 

32.50.41.500 Ոսպնյակներ ակնոցների մվ. 
քն. 

32.50.41.530 Ոսպնյակներ ակնոցների, չնախատեսված տեսողության շտկման համար մվ. 
քն. 

32.50.41.550 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, մշակված երկու 
կողմից, միակիզակետային  

մվ. 
քն. 

32.50.41.590 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, մշակված երկու 
կողմից, այլ  

մվ. 
քն. 

32.50.41.700 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, այլ  մվ. 
քն. 

32.50.42 Ակնոց տեսողության շտկման համար, պաշտպանական կամ այլ ակնոց և 
համանման օպտիկական սարքեր 

 

32.50.42.500 Ակնոցներ արևապաշտպան  մվ. 
քն. 

32.50.42.900 Ակնոցներ, ակնոցներ պաշտպանական (բացի արևապաշտպանից) և սարքեր 
օպտիկական համանման, շտկող, պաշտպանական կամ այլ  

կգ 
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32.50.43 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական 
սարքերի շրջանակներ և մանրակներ 

 

32.50.43.500 Շրջանակներ և տարրեր ակնոցների շրջանակների, ակնոցների 
պաշտպանական և սարքերի օպտիկական համանման, պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

32.50.43.900 Շրջանակներ և տարրեր ակնոցների շրջանակների, ակնոցների 
պաշտպանական և սարքերի օպտիկական համանման, այլ (բացի 
պլաստմասսե) 

մվ. 
քն. 

32.50.44 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական 
սարքերի շրջանակների և մանրակների մասեր 

 

32.50.44.000 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական 
սարքերի շրջանակների և մանրակների մասեր 

 32.50.5 Բժշկական կամ վիրաբուժական նշանակության այլ արտադրատեսակներ  
 32.50.50 Բժշկական կամ վիրաբուժական նշանակության այլ արտադրատեսակներ  
 

32.50.50.400 Պատրաստուկներ ցայտունակ ռենտգենաբանական հետազոտությունների 
համար, ռեակտիվներ ախտորոշման, նախատեսված հիվանդներին 
ներարկելու համար  

32.50.50.700 Պատրաստուկներ քսուքային գելի տեսքով, բժշկությունում և 
անասնաբուժությունում օգտագործվող (վիրահատությունների և 
հետազոտությունների ժամանակ մարմնի մասերին քսելու համար կամ որպես 
կապող ազդակ մարմնի և բժշկական գործիքների միջև)  

32.50.9 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

32.50.99 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ 
հարմարանքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.50.99.000 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

32.9 Արդյունաբերական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

32.91 Ավելներ և խոզանակներ  
32.91.1 Ավելներ և խոզանակներ  

32.91.11 Ավելներ և խոզանակներ բնակարանի մաքրման համար  
32.91.11.100 Ավելներ և խոզանակներ միասին կապակցված ճյուղերից և բուսական այլ 

նյութերից 
մվ. 
քն. 

32.91.11.300 Խոզանակներ և շվաբրներ մեխանիկական, հատակի մաքրման համար, 
առանց էլեկտրաշարժաբերի 

մվ. 
քն. 

32.91.11.500 Խոզանակներ տնտեսական և կենդանիների խնամքի համար մվ. 
քն. 

32.91.11.530 Ավելներ տնային տնտեսության համար մվ. 
քն. 

32.91.11.550 Ավելներ և խոզանակներ ճանապարհային ծածկույթի մաքրման համար մվ. 
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քն. 

32.91.11.570 Խոզանակներ տնտեսական և կենցաղային աշխատանքային, այլ մվ. 
քն. 

32.91.11.900 Խոզանակներ մաքրող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում մվ. 
քն. 

32.91.12 Ատամի, մազերի և դիմահարդարման համար այլ խոզանակներ. 
գեղանկարչական վրձիններ, գրելու և կոսմետիկական վրձիններ 

 32.91.12.100 Խոզանակներ ատամի մվ. 
քն. 

32.91.12.300 Վրձնիկներ սափրման համար, խոզանակներ մազերի համար, խոզանակներ 
հարդարանքի այլ 

մվ. 
քն. 

32.91.12.350 Խոզանակներ մազերի համար մվ. 
քն. 

32.91.12.370 Վրձնիկներ սափրման և խոզանակներ հարդարանքի,  անձնական 
օգտագործման համար, այլ  

մվ. 
քն. 

32.91.12.500 Վրձիններ գեղարվեստական, վրձինիկներ գրելու համար մվ. 
քն. 

32.91.12.700 Վրձնիկներ կոսմետիկական  մվ. 
քն. 

32.91.19 Այլ խոզանակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 32.91.19.300 Վրձիններ ներկերի, սոսնձաներկերի, լաքերի համար և վրձիններ 

համանման, վրձիններ ներկարարական 
մվ. 
քն. 

32.91.19.330 Վրձիններ ներկարարական ուղղանկյունաձև (պատերի և պաստառների 
համար, ներկման համար (այդ թվում` սոսնձային) և այլն) 

մվ. 
քն. 

32.91.19.350 Վրձիններ կլոր, հարթ և ձվաձև, լաքապատման կամ ներկման համար մվ. 
քն. 

32.91.19.500 Սպունգներ ներկարարական և ներկագլաններ  մվ. 
քն. 

32.91.19.700 Խոզանակներ, մեխանիզմների, սարքերի կամ տրանսպորտային միջոցների 
մասեր հանդիսացող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

մվ. 
քն. 

32.91.9 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.91.99 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.91.99.000 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.99 Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

32.99.1 Պաշտպանական գլխարկներ. գրիչներ և մատիտներ, գրատախտակներ, 
համարակալման, թվագրման և կնքման համար կնիքներ, դրոշմակներ. 
գրամեքենաների ժապավեններ, դրոշմակման բարձիկներ   

32.99.11 Պաշտպանական գլխարկներ և այլ պաշտպանական միջոցներ   
32.99.11.100 Հակագազի դիմակներ մվ. 

քն. 
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32.99.11.200 Հրակայուն պաշտպանական հագուստ մվ. 
քն. 

32.99.11.300 Խցանակեղևի փրկագոտիներ, ականջի և քթի խցաններ (օրինակ` աղմուկից 
կամ ջրից անձնական պաշտպանության համար) 

մվ. 
քն. 

32.99.11.400 Հավաքակցորդների (մոնտաժորդների) գոտիներ և անվտանգության ու 
մասնագիտական օգտագործան այլ գոտիներ 

մվ. 
քն. 

32.99.11.900 Երկաթյա պաշտպանական գլխարկներ և անձնական պաշտպանության այլ 
մետաղական սարքվածքներ 

կգ 

32.99.12 Գրիչներ գնդիկավոր. գրիչներ և նրբաթաղիքից կամ այլ ծակոտկեն 
նյութերից ծայրապանակով գծանշիչներ. մեխանիկական մատիտներ 

 

32.99.12.100 Գրիչներ գնդիկավոր մվ. 
քն. 

32.99.12.130 Գրիչներ գնդիկավոր, հեղուկ թանաքով մվ. 
քն. 

32.99.12.150 Գրիչներ գնդիկավոր, ազնիվ մետաղից կամ ազնիվ մետաղով պատված 
մետաղից պատյանով կամ գլխադիրով 

մվ. 
քն. 

32.99.12.170 Գրիչներ գնդիկավոր, փոխարինելի միջուկով մվ. 
քն. 

32.99.12.190 Գրիչներ գնդիկավոր, այլ մվ. 
քն. 

32.99.12.300 Գրիչներ, ֆլոմաստերներ և գծանշիչներ նրբաթաղիքե և այլ ծակոտկեն 
նյութերից ծայրապանակով 

մվ. 
քն. 

32.99.12.500 Մատիտներ մեխանիկական, ներս ու դուրս տարվող  մվ. 
քն. 

32.99.13 Գրիչներ գծագրական, տուշի համար. ինքնահոսներ, գրչագրեր և այլ 
գրիչներ  

32.99.13.300 Գրիչներ գծագրական, սևաներկի համար մվ. 
քն. 

32.99.13.500 Ինքնահոսեր գրչածայրով, պատյանով կամ գլխադիրով, գրիչներ այլ մվ. 
քն. 

32.99.13.550 Ինքնահոսեր գրչածայրով, ազնիվ մետաղից կամ ազնիվ մետաղով պատված 
մետաղից պատյանով կամ գլխադիրով 

մվ. 
քն. 

32.99.13.590 Գրիչներ այլ մվ. 
քն. 

32.99.14 Գրենական պիտույքների հավաքածուներ, գրիչների և մատիտների 
բռնիչներ և համանման բռնիչներ. գրենական պիտույքների մասերը 

 

32.99.14.100 Հավաքածուներ երկու կամ ավելի առարկաներից, 32.99.12 կարգի կգ 

32.99.14.300 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների  մվ. 
քն. 

32.99.14.350 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների, բաղկացած գնդիկային ծայրապանակից, 
մածուկով գլանանոթից, հեղուկ թանաքով 

մվ. 
քն. 

32.99.14.390 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների, այլ մվ. 
քն. 

32.99.14.500 Գրչածայրեր գրիչների, գլխադիրներ և մասեր արտադրատեսակների, 
32.99.12 ենթակարգի 
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32.99.14.530 Գրչածայրեր գրիչների և գլխադիրներ  կգ 

32.99.14.550 Մասեր արտադրատեսակների, 32.99.13 կարգի  

32.99.15 Մատիտներ, գունավոր մատիտներ, գրաքարե միջուկներ մատիտների 
համար, գունամատիտներ, ածխային մատիտներ, գրելու և նկարելու 
կավիճներ, դերձակի կավիճներ 

 

32.99.15.100 Մատիտներ սև և գունավոր գրաքարերով, կոշտ պատյանով մվ. 
քն. 

32.99.15.300 Գրաքարեր մատիտների համար, սև կամ գունավոր մվ. 
քն. 

32.99.15.500 Կավիճներ գրելու կամ նկարելու համար, կավիճներ դերձակի  կգ 

32.99.16 Գրատախտակներ, համարակալման, թվագրման և կնքման համար 
կնիքներ, դրոշմակներ. գրամեքենաների ժապավեններ կամ համանման 
ժապավեններ. դրոշմակման բարձիկներ 

 

32.99.16.100 Տախտակներ գրաքարի և տախտակներ այլ, գրելու և նկարելու համար մվ. 
քն. 

32.99.16.300 Դրոշմակներ ձեռքի` թվագրման, կնքման կամ համարակալման համար,  
դակիչներ և սարքվածքներ, ձեռքի, համանման  (ներառյալ` տպագրական 
ձեռքի հաստոցներ)  

մվ. 
քն. 

32.99.16.500 Բարձիկներ կնիքի մվ. 
քն. 

32.99.16.700 Ժապավեններ գրամեքենաների կամ համանման տպագրական 
սարքվածքների համար 

մվ. 
քն. 

32.99.2 Հովանոցներ. ձեռնափայտեր. կոճակներ. կոճգամներ. «կայծակ»-շղթաներ. 
դրանց մասերը  

32.99.21 Հովանոցներ անձրևային և արևային, ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ-
թիկնակներ, մտրակներ և համանման արտաադրատեսակներ  

32.99.21.300 Հովանոցներ անձրևային և արևային մվ. 
քն. 

32.99.21.500 Ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ-նստոցներ, ճիպոտներ, մտրակներ և 
արտադրատեսակներ համանման 

մվ. 
քն. 

32.99.22 Անձրևային և արևային հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-
թիկնակների, մտրակների և համանման արտադրատեսակների մասեր, 
դրվագներ և պարագաներ 

 

32.99.22.000 Անձրևային և արևային հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-
թիկնակների, մտրակների և համանման արտադրատեսակների մասեր, 
դրվագներ և պարագաներ  

32.99.23 Կոճգամներ և դրանց մասերը. կոճակներ. «կայծակ»-շղթաներ  
 

32.99.23.300 Կոճգամներ, ճարմանդներ, թևքաճարմանդներ և դրանց մասեր, կոճակներ կգ 

32.99.23.330 Կոճգամներ, ճարմանդներ, թևքաճարմանդներ և դրանց մասեր կգ 

32.99.23.350 Կոճակներ պլաստմասսե, առանց մանածագործվածքային պատվածքի կգ 

32.99.23.370 Կոճակներ ոչ ազնիվ մետաղներից, առանց մանածագործվածքային 
պատվածքի 

կգ 

32.99.23.390 Կոճակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում կգ 
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32.99.23.500 Օղլակ-շղթաներ մ 

32.99.24 Կոճակների կաղապարներ և այլ մասեր. կոճակների 
նախապատրաստվածքներ. «կայծակ»-շղթաների մասեր 

 

32.99.24.300 Կաղապարներ կոճակների համար և մասեր կոճակների այլ, 
նախապատրաստվածքներ կոճակների համար 

կգ 

32.99.24.500 Մասեր օղլակ-շղթաների  

32.99.3 Արտադրատեսակներ մազերից (մարդու կամ կենդանիների), համանման 
արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից  

32.99.30 Արտադրատեսակներ մազերից (մարդու կամ կենդանիների), համանման 
արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից  

32.99.30.300 Մազեր մարդու, բուրդ և մազեր կենդանիների մաքրած, մշակած,  ուղղած և 
դարսած և նյութեր կեղծամների համար, այլ 

կգ 

32.99.30.500 Կեղծամներ, մորուքներ դնովի, հոնքեր և արտադրատեսակներ համանման, 
մարդու կամ կենդանիների մազից, մանածագործվածքային սինթետիկ 
նյութերից 

կգ 

32.99.4 Վառիչներ, ծխամորճեր և դրանց մասերը. արտադրատեսակներ 
վառելանյութերից. հեղուկ կամ գազային հեղուկացված վառելիք  

32.99.41 Վառիչներ սիգարետների համար և այլ վառիչներ. ծխամորճեր և 
ծխափողեր սիգարների, սիգարետների համար, դրանց մասերը  

32.99.41.100 Հրահաններ սիգարետների համար և հրահաններ այլ մվ. 
քն. 

32.99.41.300 Ծխամորճեր և չիբուխներ մվ. 
քն. 

32.99.41.500 Ծխափողեր սիգարների և սիգարետների համար և դրանց մասեր, մասեր 
ծխամորճերի 

կգ 

32.99.41.700 Նախապատրաստվածքներ կոպտամշակած, փայտից կամ  
կոճղարմատներից, ծխամորճերի պատրաստման համար 

կգ 

32.99.42 Վառիչների մասեր, հրահամահալվածքներ. արտադրատեսակներ 
վառելանյութերից 

 

32.99.42.100 Համահալվածքներ ֆեռոցերային, հրակիր, արտադրատեսակներ 
վառելանյութից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

32.99.42.300 Մասեր հրահանների (բացի կայծքարերի և պատրույգների)  

32.99.43 Հեղուկ կամ հեղուկացված գազային վառելիք վառիչների համար` 300սմ3 
–ից ոչ ավել տարողությամբ 

 

32.99.43.000 Հեղուկ կամ հեղուկացված գազային վառելիք վառիչների համար` 300սմ3 –ից 
ոչ ավել տարողությամբ  

32.99.5 Այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
32.99.51 Տոների, դիմակահանդեսների կամ այլ զվարճանքների համար 

արտադրատեսակներ, այդ թվում աճապարությունների և կատակների 
համար արտադրատեսակները  

32.99.51.300 Արտադրատեսակներ ամանորյա և Ծննդյան տոների համար  
32.99.51.500 Արտադրատեսակներ տոների, դիմակահանդեսների կամ այլ զվարճանքների 

համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
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32.99.52 Վարսոցներ, սեղմակներ, վարսափաթթուկներ մազերի գանգրացման 
համար. օծանելիքի հեղուկացիրներ և դրանց գլխադիրները ու գլխիկները  

32.99.52.000 Վարսոցներ, սեղմակներ, վարսափաթթուկներ մազերի գանգրացման 
համար. օծանելիքի հեղուկացիրներ և դրանց գլխադիրները ու գլխիկները 

կգ 

32.99.53 Սարքեր, սարքավորումներ և մոդելներ ցուցադրության համար  

32.99.53.000 Սարքեր, սարքավորումներ և մոդելներ ցուցադրության համար կգ 
32.99.54 Մոմեր, պատրույգներ և համանման արտադրատեսակներ  

32.99.54.000 Մոմեր, պատրույգներ և համանման արտադրատեսակներ կգ 

32.99.55 Արհեստական ծաղիկներ, տերևներ, մրգեր և դրանց մասերը  

32.99.55.500 Ծաղիկներ, տերևներ և մրգեր արհեստական և արտադրատեսակներ 
դրանցից, պլաստմասսե 

մվ. 
քն. 

32.99.55.900 Ծաղիկներ, տերևներ և մրգեր արհեստական և արտադրատեսակներ 
դրանցից, այլ նյութերից 

մվ. 
քն. 

32.99.59 Այլ տարբեր արտադրատեսակներ,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

32.99.59.100 Արտադրատեսակներ կենդանիների աղիքներից (բացի շերամի թելքից լարի), 
կույրաղիքներից, պարկերից կամ ջիլերից 

կգ 

32.99.59.200 Կաշիներ թռչունների, մշակված, պատված բմբուլով կամ աղվափետուրով,  
փետուրներով և արտադրատեսակներ դրանցից 

կգ 

32.99.59.300 Նյութեր կենդանական ծագման, գեղարվեստական փորագրման համար և 
արտադրատեսակներ այդ նյութերից 

կգ 

32.99.59.400 Նյութեր մշակված, բուսական կամ հանքային ծագման, փորագրման համար, 
արտադրատեսակներ դրանցից, արտադրատեսակներ կաղապարված կամ 
փորագրված` մոմից, ստեարինից, բնական խեժերից, բնական կաուչուկից, 
մոդելային մածուկներից և այլն 

կգ 

32.99.59.500 Մաղեր ձեռքի կգ 

32.99.59.600 Թերմոսներ և անոթներ վակուումային այլ, հավաքած վիճակում և դրանց 
մասեր (բացի ապակե փորձանոթներից) 

կգ 

32.99.59.700 Դագաղներ մվ. 
քն. 

32.99.59.900 Մանեկեններ դերձակների համար և մանեկեններ այլ, մանեկեններ-
ավտոմատներ և սարքավորումներ (շարժական և անշարժ) ցուցափեղկերի 
ձևավորման համար, այլ  

կգ 

32.99.6 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ  

32.99.60 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ  
32.99.60.000 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ  
32.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական 

արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

32.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  



479 
 

32.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

33 Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգման և տեղադրման 
ծառայություններ  

33.1 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և 
սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  

33.11 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ  
33.11.1 Մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ  
33.11.11 Մետաղե կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ   

33.11.11.000 Մետաղե կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ   

33.11.12 Մետաղե ցիստեռների, պահեստարանների, բեռնարկղերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ   

33.11.12.000 Մետաղե ցիստեռների, պահեստարանների, բեռնարկղերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ   

33.11.13 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ   

33.11.13.000 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ   

33.11.14 Զենքի և ռազմամթերքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.11.14.000 Զենքի և ռազմամթերքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.11.19 Այլ մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.11.19.000 Այլ մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12 Սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  
33.12.1 Ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծառայություններ  
33.12.11 Շարժիչների (բացի օդագնացական, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

շարժիչներից) և տուրբինների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.11.000 Շարժիչների (բացի օդագնացական, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
շարժիչներից) և տուրբինների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  
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33.12.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանքի, բացի 
պոմպերից, ճնշակներից, փականներից և կափույրներից, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.12.100 Ծառայություններ պոմպերի և ճնշակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման   

33.12.12.200 Ծառայություններ խողովակաշարերի, կաթսաների հենամարմնի, 
ցիստեռնների, բաքերի և համանման մետաղական տարողությունների 
համար ծորակների, կափույրների, փականների և համանման ամրանների 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  

33.12.13 Առանցքակալների, ատամնավոր անիվների, ատամնավոր 
փոխանցիչների և շարժաբերների մանրակների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ   

33.12.13.000 Առանցքակալների, ատամնավոր անիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների մանրակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.14 Վառարանների, հնոցների և հրածորանների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.14.000 Վառարանների, հնոցների և հրածորանների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.15 Ամբարձիչ-փոխադրասարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.15.000 Ամբարձիչ-փոխադրասարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.16 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի 
համակարգիչներից և ծայրամասային սարքավորանքից) նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.16.100 Ծառայություններ գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման  

33.12.16.200 Ծառայություններ հաշվողական տեխնիկայի (համակարգիչների) 
տեխնիկական սպասարկման և նորոգման  

33.12.17 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.17.000 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.18 Սառեցման և օդափոխիչ ոչ կենցաղային  սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.18.000 Սառեցման և օդափոխիչ ոչ կենցաղային  սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.19 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.19.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  
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33.12.2 Հատուկ նշանակության սարքավորանքի նորոգման ու տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.21 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.21.100 Ծառայություններ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
տրակտորների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման   

33.12.21.200 Ծառայություններ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
մեքենաների (բացի տրակտորներից) տեղակայման  

33.12.22 Մետաղամշակման սարքավորանքի և հաստոցների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.22.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի և հաստոցների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.23 Մետաղագործական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.23.000 Մետաղագործական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.24 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա ու բաց եղանակով 
արդյունահանման և շինարարության համար սարքավորանքի նորոգման 
ու տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.24.000 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա ու բաց եղանակով արդյունահանման 
և շինարարության համար սարքավորանքի նորոգման ու տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.25 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների 
արտադրության սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.12.25.000 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների 
արտադրության սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.12.26 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.26.000 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.27 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.27.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.28 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.28.000 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.12.29 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  
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33.12.29.100 Ծառայություններ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման 
հաստոցների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման   

33.12.29.200 Ծառայություններ հատուկ նշանակության մեքենաների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

33.13 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
 

33.13.1 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգման  և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.13.11 Չափիչ, ստուգիչ և նավագնացական սարքերի և գործիքների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.13.11.100 Ծառայություններ չափման, վերահսկման, փորձարկման, նավագնացության 
և այլ նպատակների սարքերի և գործիքների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման  

33.13.11.200 Ծառայություններ ժամանակի չափման արդյունաբերական սարքերի և 
սարքավորումների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման   

33.13.12 Ճառագայթահարման, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.13.12.000 Ճառագայթահարման, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.13.13 Մասնագիտական օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.13.13.000 Մասնագիտական օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.13.19 Այլ մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ   

33.13.19.000 Այլ մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.14 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  
33.14.1 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ  
33.14.11 Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, 

բաշխիչ և կարգավորիչ վահանակների և սարքերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.14.11.000 Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, բաշխիչ 
և կարգավորիչ վահանակների և սարքերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.14.19 Այլ մասնագիտական էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.14.19.000 Այլ մասնագիտական էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.15 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  
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33.15.1 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.15.10 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.15.10.100 Ծառայություններ նավերի, հենահարթակների և լողուն կառուցվածքների 
նորոգման ու տեխնիկական սպասարկման  

33.15.10.300 Ծառայություններ զբոսաշրջային և սպորտային նավերի և նավակների 
նորոգման, տեխնիկական սպասարկման և սարքավորանքի տեղակայման  

33.16 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.16.1 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.16.10 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ  

33.17 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.17.1 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.17.11 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.17.11.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.17.19 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ տրանսպորտային միջոցների և 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ   

33.17.19.100 Ծառայություններ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

33.17.19.200 Ծառայություններ հաշմանդամների սայլակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման   

33.19 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  
33.19.1 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  
33.19.10 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ  
33.19.10.100 Ծառայություններ տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկման 

սարքավորանքի և արտադրական ավտոմատացված կայանքների նորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման 

 
33.19.10.200 Ծառայություններ ցանցերի և պարանային արտադրատեսակների նորոգման 

 
33.19.10.300 Ծառայություններ փայտե տարայի նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման, արտադրության բնագավառում 
 

33.19.10.400 Ծառայություններ փայտից այլ արտադրատեսակների նորոգման և 
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տեխնիկական սպասարկման, արտադրության բնագավառում 

33.19.10.500 Ծառայություններ այլ ռետինե արտադրատեսակների, բացի դողերից, 
արտադրության, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման բնագավառում 

 
33.19.10.600 Ծառայություններ ապակե խողովակների ու փողակների և 

արդյունաբերական կազմակերպություններում խողովակաշարերի նորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման 

 
33.19.10.700 Ծառայություններ պլաստմասսե խողովակների, փողերի, ճկախողովակների, 

ճկափողերի և կցամասերինորոգման և տեխնիկական սպասարկման, 
ներառյալ արտադրական կազմակերպություններում խողովակաշարերի 
տեղակայման ծառայությունները 

 
33.19.10.900 Ծառայություններ երաժշտական գործիքների նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման  
 

33.2 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ  

33.20 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ  

33.20.1 Մետաղե արտադրատեսակների, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից, 
հավաքակցման ծառայություններ   

33.20.11 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, հավաքակցման ծառայություններ, ներառյալ մետաղը 
խողովակաշարային համակարգերի հավաքակցման ծառայությունները 
արդյունաբերական կազմակերպություններում  

33.20.11.000 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, հավաքակցման ծառայություններ, ներառյալ մետաղը 
խողովակաշարային համակարգերի հավաքակցման ծառայությունները 
արդյունաբերական կազմակերպություններում  

33.20.12 Այլ մետաղե արտադրատեսակների, բացի մեքենաներից և 
սարքավորանքից, հավաքակցման ծառայություններ   

33.20.12.100 Ծառայություններ մետաղական ցիստեռնների, բաքերի, ռեզերվուարների, 
տարողությունների տեղադրման բնագավառում  

33.20.12.200 Ծառայություններ 300 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ պողպատից թմբուկների և 
համանման տարողությունների տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման  

33.20.12.300 Ծառայություններ զենքի և սպառազինման համակարգերի տեղակայման   
33.20.12.400 Ծառայություններ կողպեքների և բարդ փակվող սարքերի տեղադրման, 

նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  
33.20.12.500 Ծառայություններ ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի 

մետաղաարտադրատեսակների տեղադրման, նորոգման և սպասարկման  
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33.20.2 Ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ  

33.20.21 Գրասենյակային և հաշվողական մեքենաների հավաքակցման 
ծառայություններ   

33.20.21.000 Գրասենյակային և հաշվողական մեքենաների հավաքակցման 
ծառայություններ  

33.20.29 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.29.100 Ծառայություններ շարժիչների և տուրբինների (բացի ավիացիոն, 
ավտոմոմեքենայի, մոտոցիկլի շարժիչներից) տեղակայման  

33.20.29.200 Ծառայություններ պոմպերի և ճնշակների տեղակայման   
33.20.29.300 Ծառայություններ վառարանների և վառարանի հրածորանների 

տեղակայման  
33.20.29.400 Ծառայություններ ամբարձիչա-տրանսպորտային սարքավորանքի 

տեղակայման  
33.20.29.500 Ծառայություններ սառնարանային և օդափոխային (արդյունաբերական, ոչ 

կենցաղային նշանակության) սարքավորանքի տեղակայման  
33.20.29.600 Ծառայություններ ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի 

տեղակայման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
33.20.29.700 Ծառայություններ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման 

հաստոցների տեղակայման  
33.20.29.800 Ծառայություններ առանցքակալների, ատամնանիվների, 

ատամնավոր փոխանցիչների և շարժաբերների տարրերի արտադրության 
բնագավառում  

33.20.3 Հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
 

33.20.31 Գյուղատնտեսության համար արդյունաբերական մեքենաների և 
սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.31.000 Գյուղատնտեսության համար արդյունաբերական մեքենաների և 
սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.32 Մետաղամշակման սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.32.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.33 Մետագործության համար արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.33.000 Մետագործության համար արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.34 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա և բաց եղանակով 

արդյունահանման և շինարարության համար արդյունաբերական 
մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.34.000 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա և բաց եղանակով արդյունահանման և 
շինարարության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ  
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33.20.35 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների 
արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.35.000 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների 
արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.36 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության արդյունաբերական 
մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.36.000 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության արդյունաբերական 
մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.37 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների 
և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.37.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 
սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.38 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության արդյունաբերական 
մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.38.000 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 
սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.39 Այլ հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ  

33.20.39.000 Այլ հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.4 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի հավաքակցման 

ծառայություններ  
33.20.41 Մասնագիտական բժշկական սարքավորանքի, բարձր ճշգրտության և 

օպտիկական գործիքների հավաքակցման ծառայություններ   
33.20.41.000 Մասնագիտական բժշկական սարքավորանքի, բարձր ճշգրտության և 

օպտիկական գործիքների հավաքակցման ծառայություններ   
33.20.42 Մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի հավաքակցման 

ծառայություններ  
33.20.42.100 Ծառայություններ էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների վրա 

դրոշմատպման  
33.20.42.200 Ծառայություններ էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներում 

միկրոսխեմաների հավաքման  
33.20.5 Էլեկտրական սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.50 Էլեկտրական սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ  
33.20.50.100 Ծառայություններ էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և 

տրանսֆորմատորների տեղակայման  
33.20.50.110 Ծառայություններ էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և 

տրանսֆորմատորների նորոգման, տեխնիկական սպասարկման և 
փաթաթման   

33.20.50.200 Ծառայություններ էլեկտրական կենցաղային սարքերի տեղակայման, 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման   
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33.20.50.300 Ծառայություններ շարժիչների և տրանսպորտային միջոցների էլեկտրական 
սարքավորանքի տեղակայման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   

33.20.50.400 Ծառայություններ հեռուստահաղորդիչների և ռադիոհաղորդիչների, լարային 
հեռախոսային և հեռագրային կապի համար սարքավորումների 
տեղակայման  

33.20.50.900 Ծառայություններ այլ էլեկտրասարքավորանքի տեղակայման, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

33.20.6 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.60 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ   

33.20.60.000 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.7 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.70 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.70.100 Ծառայություններ չափման, վերահսկման, փորձարկման, նավագնացության 
և այլ նպատակների սարքերի և գործիքների տեղակայման  

33.20.70.200 Ծառայություններ պլաստմասսե խողովակների, փողերի, ճկախողովակների, 
ճկափողերի և կցամասերի տեղակայման, ներառյալ արտադրական 
կազմակերպություններում խողովակաշարերի տեղակայման 
ծառայությունները  

33.20.70.300 Ծառայություններ ապակե խողովակների և փողակների տեղակայման, 
ներառյալ` ծառայություններ արդյունաբերական կազմակերպություններում 
խողովակաշարերի տեղակայման (մոնտաժման)   

33.20.70.400 Ծառայություններ խեցեգործական էլեկտրական մեկուսիչների և մեկուսիչ 
ամրանների արտադրության բնագավառում, տեղակայման  

33.20.70.500 Ծառայություններ խողովակների խեցեգործական, խողովակաշարերի, 
ջրտարների և խողովակների կցամասերի տեղակայման, ներառյալ` 
ծառայություններ արդյունաբերական կազմակերպություններում 
խողովակաշարերի տեղակայման (մոնտաժման)  

33.20.70.600 Ծառայություններ հղկումային արտադրատեսակների` աղացաքարերի, 
հեսանաքարերի, հղկասկավառակների և համանման արտադրատեսակների 
արտադրության բնագավառում, տեղակայման, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման  

33.20.70.700 Ծառայություններ երաժշտական գործիքների տեղակայման  
33.20.70.800 Ծառայություններ կեգելբանների, բոուլինգ-ակումբների և սեղանի ու 

սենյակային այլ խաղերի ավտոմատացված սարքավորումների տեղակայման, 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման   

33.20.70.900 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների 
հավաքակցման ծառայություններ  

D ԷԼԵԿԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱԶ ԳՈԼՈՐՇԻ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿԱԾ ՕԴ  
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35 Էլեկտրականություն, գազ, գոլորշի և լավորակած օդ   
35.1 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման ծառայություններ  
35.11 Էլեկտրաէներգիա  
35.11.1 Էլեկտրաէներգիա  
35.11.10 Էլեկտրաէներգիա  

35.11.10.100 Էլեկտրաէներգիա ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.200 Էլեկտրաէներգիա ջերմային, բացի ջերմաէլեկտրակայաններող 
արտադրվածից 

1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.300 Էլեկտրաէներգիա ատոմային (միջուկային) կայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.400 Էլեկտրաէներգիա, այլ 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.500 Էլեկտրաէներգիա հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.600 Էլեկտրաէներգիա հողմային էլեկտրակայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.700 Էլեկտրաէներգիա արևային էլեկտրակայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.800 Էլեկտրաէներգիա երկրաջերմային էլեկտրակայաններում արտադրվող 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.11.10.900 Էլեկտրաէներգիա այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 1000 
կՎտ. 
ժ 

35.12 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ  
35.12.1 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ  
35.12.10 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ  

35.12.10.000 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ  
35.13 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ  
35.13.1 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ  
35.13.10 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ  

35.13.10.000 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ  
35.14 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ  
35.14.1 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ  
35.14.10 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 
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35.14.10.000 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ  
35.2 Գազ. գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ 

գազամատակարարման խողովակաշարերով  
35.21 Գազ  
35.21.1 Գազ քարածխային, գազ ջրային, գազ գեներատորային և համանման գազեր, 

բացի նավթային գազերից  
35.21.10 Գազ քարածխային, գազ ջրային, գազ գեներատորային և համանման 

գազեր, բացի նավթային գազերից  

35.21.10.300 Գազ քարածխային, ստացված թորմամբ, կոքսային վառարաններում ՏՋ 

35.21.10.500 Գազ դոմենյան ՏՋ 

35.21.10.700 Գազ, ստացված թորմամբ, գազամշակման գործարաններում ՏՋ 

35.21.10.800 Գազ, ստացված պողպատի արտադրության կոնվերտերային 
գործընթացների ժամանակ 

ՏՋ 

35.22 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  
 35.22.1 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  

35.22.10 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  

35.22.10.000 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ   
35.23 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ  
35.23.1 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ  
35.23.10 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ  

35.23.10.000 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ  
35.3 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ծառայություններ  
35.30 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ծառայություններ  
35.30.1 Գոլորշի և տաք ջուր. գոլորշու և տաք ջրի մատակարարման ծառայություններ  
35.30.11 Գոլորշի և տաք ջուր  
35.30.11.100 Ջերմային էներգիա  
35.30.11.130 Ջերմային էներգիա, արտադրված կաթսայատներում  
35.30.11.150 Ջերմային էներգիա, ստացված երկրաջերմային աղբյուրներից  
35.30.11.170 Ջերմային էներգիա, արտադրված ջերմաէլեկտրակայաններում  
35.30.11.190 Ջերմային էներգիա, այլ  
35.30.11.300 Էներգիա օդաճնշական (օդային), օդ սեղմված, տեղափոխվող 

խողովակաշարերով  
35.30.12 Խողովակաշարերով գոլորշու և տաք  ջրի մատակարարման 

ծառայություններ  

35.30.12.400 Ծառայություններ գոլորշու և տաք ջրի մատակարարման  
35.30.12.600 Ծառայություններ տաքացման համար խողովակաշարերով սեղմված օդի 

մատակարարման  
35.30.2 Սառույց բնական, հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման 

ծառայություններ  
35.30.21 Սառույց բնական, ներառյալ սառեցման համար ոչ սննդային սառույցը   
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35.30.21.100 Ջուր սառեցրած կամ սառույց սառեցման համար, խորանարդիկներ սառույցի 
ընդհանուր նշանակման  

35.30.21.200 Ծառայություններ սառեցրած ջրով կամ սառեցման համար սառույցով 
մատակարարման  

35.30.22 Հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման ծառայություններ  

35.30.22.100 Խողովակաշարերով հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման 
ծառայություններ  

35.30.22.200 Սառույցի մատակարարման ծառայություններ  
E ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ 

ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
36 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ  
36.0 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ  
36.00 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ  
36.00.1 Բնական ջուր  

36.00.11 Խմելու ջուր  
36.00.11.000 Խմելու ջուր  
36.00.12 Ոչ խմելու ջուր  
36.00.12.000 Ոչ խմելու ջուր  
36.00.2 Ջրի մաքրման և ջրմուղով ջրի բաշխման ծառայություններ   
36.00.20 Ջրի մաքրման և ջրմուղով ջրի բաշխման ծառայություններ   

36.00.20.100 Ծառայություններ ջրի հավաքման և բարձրացման  
36.00.20.200 Ծառայություններ ջրի մաքրման  
36.00.20.300 Ծառայություններ ծովի ջրի անալիացման  
36.00.20.400 Ծառայություններ ջրի բաշխման  
36.00.20.500 Ծառայություններ ջրի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման  
36.00.3 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն   
36.00.30 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն  
36.00.30.000 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն  
37 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
37.0 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
37.00 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
37.00.1 Կոյուղու ծառայություններ  
37.00.11 Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծառայություններ  

37.00.11.100 Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծառայություններ  
37.00.11.200  Կեղտաջրերի հավաքման ծառայություններ, մատուցվող տարբեր 

սարքավորանքի (հեղուկաթափ խողովակներ, կոյուղու կամ ցամաքուրդային 
խողովակներ և այլն) օգտագործմամբ  

37.00.11.300 Կեղտաջրերի (կենցաղային, արդյունաբերական, լողավազանների և այլ) 
մշակման ծառայություններ` ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական 
մեթոդների կիրառմամբ (լուծում, մզում, զտում, նստեցում և այլն)   
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37.00.11.400 Կոյուղու համակարգերի, ցամաքուրդային խողովակների տեխնիկական 
սպասարկման և մաքրման ծառայություններ  

37.00.12 Կեղտաջրի հորերի և կոյաջրի ավազանների մաքրման ծառայություններ  

37.00.12.100 Աղբահորերի, կեղտաջրի հորերի և կոյաջրի ավազանների դատարկում և 
մաքրում  

37.00.12.200 Կենսազուգարանների սպասարկում  
37.00.2 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
37.00.20 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
37.00.20.000 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)  
38 Թափոնների հավաքման, մշակման և ոչնչացման ծառայություններ. 

թափոնների օգտահանման ծառայություններ  
38.1 Թափոններ. թափոնների հավաքման ծառայություններ  
38.11 Ոչ վնասակար թափոններ. ոչ վնասակար թափոնների հավաքման 

ծառայություններ  

38.11.1 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  

38.11.11 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ   

38.11.11.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ   

38.11.19 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  

38.11.19.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  

38.11.2 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  

38.11.21 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ   

38.11.21.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ  

38.11.29 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ 
թափոնների հավաքման ծառայություններ  

38.11.29.000 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  

38.11.3 Ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի թափոններ, 
հավաքված  

38.11.31 Քաղաքային տնտեսության ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման 
համար ոչ պիտանի թափոններ  

38.11.31.000 Քաղաքային տնտեսության ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման համար 
ոչ պիտանի թափոններ  

38.11.39 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ 
թափոններ  
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38.11.39.100 Բնահողի և ստորգետնյա ջրերի վերականգնման, վարակազերծման և 
մաքրման ծառայություններ  

38.11.39.110 Ականազերծման ծառայություններ  
38.11.39.200 Աղտոտված մակերևութային ջրերի մաքրման ծառայություններ  
38.11.39.300 Սանիտարական մշակման և ծառայություններ համանման ծառայություններ  
38.11.39.310 Աղբի այրման ծառայություններ  
38.11.39.320 Աղբի հեռացման ծառայություններ  
38.11.4 Ապամոնտաժում, կտրատում  
38.11.41 Ապամոնտաժման ենթակա նավեր և այլ լողուն կառույցներ  
38.11.41.000 Նավեր և միջոցներ լողուն այլ, կազմաքանդման ենթակա մվ. 

քն. 
38.11.49 Ապամոնտաժման ենթակա այլ բեկվածքներ, բացի նավերից և լողուն 

կառույցներից   
38.11.49.000 Ապամոնտաժման ենթակա այլ բեկվածքներ, բացի նավերից և լողուն 

կառույցներից   
38.11.5 Ոչ վնասակար այլ թափոններ, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի, 

հավաքված  
38.11.51 Ապակու թափոններ 

 

38.11.51.000 Ջարդոն ապակու և այլ մնացուկներ ու բեկորներ ապակու, զանգված ապակու կգ 

38.11.52 Թղթի և ստվարաթղթի թափոններ    

38.11.52.000 Թղթի և ստվարաթղթի թափոններ կգ 

38.11.53 Ռետինե օդաճնշական անվադողեր, օգտագործված  

38.11.53.000 Ռետինե օդաճնշական անվադողեր, օգտագործված կգ 

38.11.54 Ռետինե այլ թափոններ  

38.11.54.000 Ռետինե այլ թափոններ կգ 

38.11.55 Պլաստմասսայի թափոններ  

38.11.55.100 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ էթիլենի պոլիմերների կգ 

38.11.55.200 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ ստիրոլի պոլիմերների կգ 

38.11.55.300 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ վինիլքլորիդի պոլիմերների կգ 

38.11.55.400 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ բազմամիացությունների նյութերի կգ 

38.11.55.410 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ պրոպիլենի պոլիմերների կգ 

38.11.55.420 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ ակրիլային պոլիմերների կգ 

38.11.55.490 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ բազմամիացությունների 
նյութերի, այլ 

կգ 

38.11.55.500 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ էպօքսիդային խեժերի կգ 

38.11.55.600 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ թաղանթանյութի և դրա 
քիմիական ածանցյալների 

կգ 

38.11.55.900 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ այլ պլաստմասսե կգ 

38.11.56 Մանածագործական արտադրության թափոններ  

38.11.56.100 Թելք մանածագործվածքային բնական, մետաքսից, պատրաստված մանելու 
համար 

կգ 
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38.11.56.110 Մնացուկներ մետաքսի, սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկված  

38.11.56.200 Թելք մանածագործվածքային բնական, բրդից, մանելու համար 
նախապատրաստած 

կգ 

38.11.56.210 Բուրդ (ոչխարի) լվացած ճարպազերծած, չկարբոնացված, սանդերքագզման 
և սանրագզման չենթարկած 

կգ 

38.11.56.250 Մնացուկներ բրդի կամ նուրբ կամ կոպիտ մազի կենդանիների կգ 

38.11.56.300 Վուշ տրորած, քրքրած, գզած կամ մշակած այլ եղանակով, չմանած, 
մազաքոլք և մնացուկներ 

կգ 

38.11.56.500 Թելք բուսական քրծենավոր, մշակած, չմանած, մազաքոլք և մնացուկներ 
(բացի վուշից) 

կգ 

38.11.56.600 Թափոններ թելքերի քիմիական կգ 

38.11.56.610 Թափոններ թելքերի սինթետիկ կգ 

38.11.56.620 Թափոններ թելքերի արհեստական կգ 

38.11.57 Կաշվի թափոններ  
 38.11.57.000 Կաշվի մնացուկներ, կաշվեփոշի մ2 

38.11.58 Մետաղի ոչ վնասակար թափոններ  
38.11.58.100 Թափոններ թանկարժեք մետաղների  
38.11.58.110 Թափոններ և ջարդոն ոսկու կամ մետաղի, դրվագված ոսկով, բացի 

թափոններից, պարունակող մետաղներ թանկարժեք այլ 
կգ 

38.11.58.120 Թափոններ և ջարդոն պլատինի կամ մետաղի, դրվագված պլատինով, բացի 
թափոններից, պարունակող մետաղներ թանկարժեք այլ 

կգ 

38.11.58.130 Թափոններ և ջարդոն արծաթի և արծաթի համահալվածքների կգ 

38.11.58.140 Թափոններ և ջարդոն պալադիումի և պալադիումի համահալվածքների կգ 

38.11.58.190 Թափոններ և ջարդոն մետաղների թանկարժեք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

կգ 

38.11.58.200 Թափոններ և ջարդոն սև մետաղների, ձուլազանգվածքներ 
բովախառնուրդային 

կգ 

38.11.58.300 Թափոններ և ջարդոն պղնձից զտած կգ 

38.11.58.310 Ջարդոն և թափոններ կտորով պղնձից զտած կգ 

38.11.58.320 Մետաղատաշեղ պղնձից զտած կգ 

38.11.58.330 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի հիմքի վրա կգ 

38.11.58.340 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի և ցինկի հիմքի վրա 
(արույր) 

կգ 

38.11.58.350 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի և անագի հիմքի վրա 
(բրոնզ) 

կգ 

38.11.58.390 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի հիմքի վրա, այլ կգ 

38.11.58.400 Թափոններ և ջարդոն նիկելից չլեգիրված կգ 

38.11.58.410 Թափոններ և ջարդոն նիկելի համահալվածքներից կգ 

38.11.58.500 Ջարդոն և թափոններ կտորավոր ալյումինի և ալյումինի համահալվածքների կգ 
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38.11.58.510 Մետաղատաշեղ խառատային, կտորտանք, բեկորներ, թափոններ ֆրեզային 
արտադրության, խարտուքներ և թափոններ հատումից, թափոններ թերթերի 
և նրբաթիթեղի ներկով, պատվածքով այլ կամ ամրակված, 0,2 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, չհաշված հիմքը, ալյումինից 

կգ 

38.11.58.590 Թափոններ ալյումինի, այլ, ներառյալ խոտանված արտադրատեսակները կգ 

38.11.58.600 Թափոններ և ջարդոնկապարի կգ 

38.11.58.610 Թափոններ և ջարդոն ցինկի կգ 

38.11.58.620 Թափոններ և ջարդոն անագի կգ 

38.11.58.700 Թափոններ և ջարդոն ծարիրից, բացի ծարիրի կարբիդից կգ 

38.11.58.800 Թափոններ և ջարդոն մանգանից, բացի մանգանի կարբիդից կգ 

38.11.59 Ոչ վնասակար այլ թափոններ, պիտանի կրկնակի օգտագործման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 

38.11.59.100 Թեփ կգ 

38.11.59.200 Մնացուկներ բնափայտի, բացի թեփից կգ 

38.11.6 Ոչ վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ   
38.11.61 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների 

փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  
38.11.61.000 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների 

փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  

38.11.69 Ոչ վնասակար այլ թափոնների փոխաբեռնման կայանների 
ծառայություններ  

38.11.69.000 Ոչ վնասակար այլ թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  
38.12 Վնասակար թափոններ. վնասակար թափոնների հավաքման 

ծառայություններ  
38.12.1 Վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ   

38.12.11 Բժշկական և այլ կենսաբանական վնասակար թափոնների հավաքման 
ծառայություններ   

38.12.11.000 Բժշկական և այլ կենսաբանական վնասակար թափոնների հավաքման 
ծառայություններ   

38.12.12 Այլ վնասակար արդյունաբերական թափոնների հավաքման 
ծառայություններ  

38.12.12.000 Այլ վնասակար արդյունաբերական թափոնների հավաքման ծառայություններ  
38.12.13 Քաղաքային տնտեսության վնասակար թափոնների հավաքման 

ծառայություններ  

38.12.13.000 Քաղաքային տնտեսության վնասակար թափոնների հավաքման 
ծառայություններ  

38.12.2 Վնասակար թափոններ, հավաքված  
38.12.21 Միջուկային ռեակտորների օգտագործված (ճառագայթված) 

ջերմատարրեր  
38.12.21.000 Միջուկային ռեակտորների օգտագործված (ճառագայթված) ջերմատարրեր   
38.12.22 Դեղագործական թափոններ  
38.12.22.000 Դեղագործական թափոններ  
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38.12.23 Այլ բժշկական վնասակար թափոններ   

38.12.23.000 Այլ բժշկական վնասակար թափոններ   
38.12.24 Քիմիական վնասակար թափոններ  

38.12.24.100 Նյութեր մնացորդային քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության 
ճյուղերի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

կգ 

38.12.24.200 Տարրեր ճառագայթաակտիվ, իզոտոպներ և դրանց միացությունները, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, թափոններ ճառագայթաակտիվ 

կգ 

38.12.25 Շարժիչային կամ մեքենայի բանած յուղեր 
 38.12.25.000 Շարժիչային կամ մեքենայի բանած յուղեր կգ 

38.12.26 Մետաղների վնասակար թափոններ  

38.12.26.000 Մետաղների վնասակար թափոններ կգ 

38.12.27 Մարտկոցների, առաջնային տարրերի և էլեկտրական կուտակիչների 
թափոններ, մետաղաջարդոն  

38.12.27.000 Մարտկոցների, առաջնային տարրերի և էլեկտրական կուտակիչների 
թափոններ, մետաղաջարդոն 

կգ 

38.12.29 Այլ վնասակար թափոններ  
 38.12.29.000 Այլ վնասակար թափոններ  կգ 

38.12.3 Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  
38.12.30 Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  

38.12.30.000 Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ  
38.2 Թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ  
38.21 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ  
38.21.1 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական 

հեռացման համար  
38.21.10 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական 

հեռացման համար  
38.21.10.000 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական 

հեռացման համար 
 

38.21.2 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման ծառայություններ  
38.21.21 Սանիտարական աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ  

38.21.21.000 Սանիտարական աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ  
38.21.22 Այլ աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ  

38.21.22.000 Այլ աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ  
38.21.23 Ոչ վնասակար թափոնների այրման ծառայություններ  

38.21.23.000 Ոչ վնասակար թափոնների այրման ծառայություններ  
38.21.29 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ  

38.21.29.000 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ  
38.21.3 Օրգանական լուծիչների թափոններ  
38.21.30 Օրգանական լուծիչների թափոններ  

38.21.30.000 Օրգանական լուծիչների թափոններ  
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38.21.4 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ  
38.21.40 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ  

38.21.40.000 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ  

38.22 Վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ  
38.22.1 Միջուկային արդյունաբերության և այլ վնասակար թափոնների մշակման 

ծառայություներ  
38.22.11 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների մշակման ծառայություններ 

 

38.22.11.000 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների մշակման ծառայություններ  
38.22.19 Վնասակար թափոնների մշակման այլ ծառայություններ  

38.22.19.000 Վնասակար թափոնների մշակման այլ ծառայություններ  
38.22.2 Միջուկային արդյունաբերության և այլ վնասակար թափոնների հեռացման 

ծառայություներ  
38.22.21 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների հեռացման 

ծառայություններ  
38.22.21.100 Ծառայություններ ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման  
38.22.21.900 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների հեռացման այլ 

ծառայություններ  
38.22.29 Վնասակար այլ թափոնների հեռացման ծառայություններ  

38.22.29.000 Վնասակար այլ թափոնների հեռացման ծառայություններ  
38.3 Թափոնների օգտահանման ծառայություններ. երկրորդային հումք  
38.31 Ջարդոնի մասնատում  
38.31.1 Ջարդոնի մասնատում  
38.31.11 Նավերի կազմատման ծառայություններ  
38.31.11.000 Նավերի կազմատման ծառայություններ  
38.31.12 Բեկվածքների, բացի նավերից և լողուն կառույցներից, մասնատման 

ծառայություններ  

38.31.12.100 Ծառայություններ հետագա վերամշակման համար պիտանի ձևերով սև 
մետաղների թափոնների և ջարդոնի վերամշակման   

38.31.12.200 Ծառայություններ հետագա վերամշակման համար պիտանի ձևերով 
գունավոր մետաղների թափոնների և ջարդոնի վերամշակման   

38.31.12.300 Ծառայություններ օգտագործված երկաթուղային վագոնների մեխանիկական 
վերամշակման   

38.31.12.400 Ծառայություններ օգտագործված ավտոմեքենաների և այլ տրանսպորտային 
միջոցների մեխանիկական վերամշակման  

38.31.12.900 Ծառայություններ այլ մետաղական հումքի երկրորդային վերամշակման  
38.32 Տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ. երկրորդային 

հումք  
38.32.1 Տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ  

38.32.11 Տեսակավորված մետաղական նյութերի օգտահանման ծառայություններ  

38.32.11.000 Տեսակավորված մետաղական նյութերի օգտահանման ծառայություններ  
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38.32.12 Տեսակավորված ոչ մետաղական նյութերի օգտահանման 
ծառայություններ  

38.32.12.100 Ծառայություններ պլաստմասսայի երկրորդային վերամշակման   
38.32.12.300 Ծառայություններ ռետինատեխնիկական արտադրատեսակների 

երկրորդային վերամշակման  
38.32.12.400 Ծառայություններ օգտագործված օդաճնշական դողերի երկրորդային 

վերամշակման   
38.32.12.500 Ծառայություններ ապակու և ապակե արտադրատեսակների երկրորդային 

վերամշակման   
38.32.12.900 Ծառայություններ ոչ մետաղական այլ հումքի երկրորդային վերամշակման   
38.32.2 Երկրորդային մետաղական հումք  
38.32.21 Թանկարժեք մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.21.000 Թանկարժեք մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.22 Սև մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.22.000 Սև մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.23 Պղինձ պարունակող երկրորդային հումք   
38.32.23.000 Պղինձ պարունակող երկրորդային հումք   
38.32.24 Նիկել պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.24.000 Նիկել պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.25 Ալյումին պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.25.000 Ալյումին պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.29 Այլ երկրորդային մետաղական հումք  
38.32.29.100 Թափոններ և ջարդոն վոլֆրամից կգ 

38.32.29.200 Թափոններ և ջարդոն մոլիբդենից կգ 

38.32.29.300 Թափոններ և ջարդոն տանտալից, բացի տանտալի կարբիդից կգ 

38.32.29.400 Թափոններ և ջարդոն մագնեզիումից, բացի մագնեզիումի կարբիդից կգ 

38.32.29.500 Թափոններ և ջարդոն կոբալտից, բացի կոբալտի կարբիդից կգ 

38.32.29.600 Թափոններ և ջարդոն բիսմութից, բացի բիսմութի կարբիդից կգ 

38.32.29.700 Թափոններ և ջարդոն կադմիումից, բացի կադմիումի կարբիդից կգ 

38.32.29.800 Թափոններ և ջարդոն տիտանից, բացի տիտանի կարբիդից կգ 

38.32.29.900 Թափոններ և ջարդոն ցիրկոնիումից, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից կգ 

38.32.29.910 Մանգան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, փոշիները, բացի մանգանի կարբիդից, բերիլիում, քրոմ, 
գերմանիում, վանադիում, գալիում, հաֆնիում, ինդիում, նիոբիում, ռենիում, 
տալիում և արտադրատեսակներ դրանցից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, փոշիները, բացի դրանց կարբիդներից, մետաղախեցեղեն և 
արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը 

կգ 

38.32.29.920 Թափոններ և ջարդոն մետաղախեցեղենից, բացի տրոհվող կամ 
ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

կգ 

38.32.3 Ոչ մետաղական երկրորդային հումք  
38.32.31 Ապակե երկրորդային հումք 
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38.32.31.000 Ապակե երկրորդային հումք  
38.32.32 Թղթե և ստվարաթղթե երկրորդային հումք  
38.32.32.000 Թղթե և ստվարաթղթե երկրորդային հումք  
38.32.33 Պոլիմերային երկրորդային հումք  
38.32.33.000 Պոլիմերային երկրորդային հումք  
38.32.34 Ռետին պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.34.000 Ռետին պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.35 Մանածագործական երկրորդային հումք  
38.32.35.000 Մանածագործական երկրորդային հումք  
38.32.39 Այլ ոչ մետաղական երկրորդային հումք  
38.32.39.000 Այլ ոչ մետաղական երկրորդային հումք  
39 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների 

հեռացման այլ ծառայություններ  
39.0 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների հեռացման 

այլ ծառայություններ  
39.00 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների հեռացման 

այլ ծառայություններ  

39.00.1 Վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  
39.00.11 Բնահողի և գետնաջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 

ծառայություններ   

39.00.11.000 Բնահողի և գետնաջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 
ծառայություններ   

39.00.12 Մակերևույթային ջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 
ծառայություններ   

39.00.12.000 Մակերևույթային ջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 
ծառայություններ   

39.00.13 Օդի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  

39.00.13.000 Օդի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  
39.00.14 Շենքերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ   

39.00.14.000 Շենքերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ   
39.00.2 Աղտոտվածքի վնասազերծման այլ ծառայություններ և շրջակա միջավայրի 

աղտոտման վերահսկման մասնագիտացված ծառայություններ  
39.00.21 Վարակված տարածքների տեղայնացման, վերահսկման և դիտարկման 

ծառայություններ. աղտոտված տարածքների վնասազերծման այլ 
ծառայություններ  

39.00.21.000 Վարակված տարածքների տեղայնացման, վերահսկման և դիտարկման 
ծառայություններ. աղտոտված տարածքների վնասազերծման այլ 
ծառայություններ  

39.00.22 Վնասազերծման այլ ծառայություններ  

39.00.22.000 Վնասազերծման այլ ծառայություններ  
39.00.23 Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկման այլ մասնագիտացված  
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ծառայություններ 
39.00.23.000 Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկման այլ մասնագիտացված 

ծառայություններ  

 

 

 

Արդյունաբերական արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության 
տեսակների (9-նիշ մակարդակով) 

Մաս 2-Պարզաբանումներ 

       B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 
  05 Քարածուխ 

05.1 Քարածուխ 

05.10 Քարածուխ 

05.10.1 Քարածուխ 

05.10.10 Քարածուխ,  չշեղջաքարացված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ածխի և անտրացիտի տարբեր տիպեր 
 - կոքսացող քարածուխ, որը պարունակում է 19-41% ցնդող նյութեր 
 
«Անտրացիտ» տերմինը նշանակում է ածուխ ցնդող նյութերից` առավելագույն ելքով 
(չոր ոչ հանքային հիմքի հաշվարկով) 14%-ից ոչ ավել:  
«Ածուխ բիտումավոր» տերմինը նշանակում է ածուխ ցնդող նյութերից առավելագույն 
ելքով (չոր ոչ հանքային հիմքի հաշվարկով) ավելի քան  14% և բարձր ջերմային 
այրմամբ (խոնավ ոչ հանքային հիմքի հաշվարկով) 5,833 կկալ/ կգ-ից ոչ պակաս: 
 
Բացառվում է` 
- քարածխից ստացված բրիկետները, գնդիկները և պինդ վառելիքի համանման 
ձևերը, տես 19.20.11 
- սև սաթը (08.91.19.900) 
- քարածխային կոքսը (19.10.10.300) 

05.10.10.100 Քարածուխ կոքսացող ավելի քան 23,865 ՄՋ/կգ ջերմաստեղծ հնարավորությամբ, 
անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա կոքսի արտադրության նպատակով դոմնային հալման 
համար 
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05.10.10.200 Քարածուխ էներգիական ավելի քան 23,865 ՄՋ/կգ ջերմաստեղծ հնարավորությամբ, 
անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա գոլորշու արտադրության համար, նաև ջեռուցման 
նպատակով օգտագործվող 

05.10.10.210 Անտրացիտ 

05.10.10.290 Ածուխ էներգիական 

05.10.10.900 Քարածուխ չշեղջաքարացված, այլ 

05.2 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)  

05.20 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)  

05.20.1 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)  

05.20.10 Գորշ ածուխ (լիգնիտ)  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- գորշ ածուխ` այդ թվում` ջրազրկված, փոշենման, շեղջաքարացված, որը միջանկյալ 
դիրք է գրավում քարածխի և տորֆի միջև: 
Գորշ ածուխն իրենից ներկայացնում է ածուխ` կոքսացման ցածր աստիճանով, 
23,865 ՄՋ/կգ-ից պակաս ջերմաստեղծ հնարավորությամբ անմոխիր, բայց խոնավ 
հիմքի վրա: Այն այրվում է, արձակելով երկար, հարաբերականորեն սառը բոց և 
կսկծեցուցիչ սև ծուխ: Տարբերվում են հետևյալ տեսակները՝ թելքավոր գորշ ածուխ, 
որն ունի ջրի բարձր պարունակություն (մինչև 50%), սովորական կամ հողախառն 
գորշ ածուխ` գորշ կամ սև, պակաս ջուր պարունակող, քան թելքավոր գորշ ածուխը 
(մոտավորապես 15%) և հողախառն կառուցվածքով, բիտումավոր ճարպոտ գորշ 
ածուխ, որը փափկում է տաքացման ժամանակ և շատ հարմար է բրիկետավորման 
համար, մոմային գորշ ածուխ, որն ունի մոմանման կառուցվածք և մոմի բարձր 
պարունակություն: 
- գորշածխային բրիկետներ` ստացված գորշ ածխից, որը ջարդվելուց և չորացվելուց 
հետո եռակալվում է բարձր ճնշման տակ` առանց միացնող նյութերի ավելացման, 
առաջացնելով նույն ձևի չորսվակներ: 
 
 
Բացառվում է` 
- գորշ ածխից ստացված բրիկետները, գնդիկները և պինդ վառելիքի համանման 
ձևերը, տես 19.20.12 
- սև լիգնիտ (05.10.10.900) 
- կոքս և կիսակոքս լիգնիտից (19.10.10.300 և   19.10.10.500) 

05.20.10.000 Ածուխ գորշ (լիգնիտ) 23,865 ՄՋ/կգ-ից պակաս ջերմաստեղծ հնարավորությամբ, 
անմոխիր, խոնավ հիմքի վրա 
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06 Անմշակ նավթ և բնական գազ  

06.1 Անմշակ նավթ 

06.10 Անմշակ նավթ 

06.10.1 Անմշակ նավթ, ներառյալ բիտումավոր միներալներից ստացված նավթը 

06.10.10 Անմշակ նավթ, ներառյալ բիտումավոր միներալներից ստացված նավթը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- հում նավթ, ինչպես նաև բիտումավոր հանքերից ստացված նավթ, այսինքն` 
բնական մթերք (անկախ դրա կազմից), որը ստացվում է նավթի սովորական կամ 
խտացրած նստվածքից կամ բիտումավոր հանքերի քայքայիչ թորման ճանապարհով: 
Այս ճանապարհով ստացված նավթը մնում է տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ եթե այն 
ենթարկվել է հետևյալ մշակումների՝ զտում, աղազրկում, ջրազրկում, կայունացում՝ 
գոլորշիների ճնշումը նորմալացնելու նպատակով, շատ թեթև թորամասերի 
վերացում՝ դրանք նավթի հանքաշերտեր վերադարձնելու նպատակով, ցամաքուրդի 
որակի բարձրացման և շերտային ճնշման պահպանման համար, ավելացում միայն 
այն ածխաջրածինների, որոնք ֆիզիկական մեթոդներով ավելի վաղ են ստացվել 
վերոհիշյալ մշակման գործընթացում, մշակման ցանկացած աննշան գործընթաց, եթե 
դա էականորեն չի փոխի մթերքի որակը: 
 
- հում նավթ, որը հեղուկ այրվող հանածո է (գազակերպ, հեղուկ և կարծր 
ածխաջրածինների բնական խառնուրդ), կրում է տարբեր աղբյուրներից ստացված 
չմաքրված թորամասերի հատկություններն ու բնութագիրը  
- նավթ, ստացված բիտումավոր միներալներից (օրինակ՝ կրաքարային, 
ավազաքարային տեսակի թերթաքարերից) 
- նավթային ուղեկցող գազ (գազանավթային հանքավայրեր)՝ նավթին ուղեկցող և 
զատման ժամանակ նրանից անջատված ածխաջրածնային գազեր 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է բնական գազից արտադրված գազային խտուցք, որն 
իրենից ներկայացնում է հեղուկ ածխաջրածինների խառնուրդ: Այն ստացվում է 
բնական գազի կայունացմամբ հենց արդյունահանման պահին: Այս գործողությունն 
իրենից ներկայացնում է հում բնական գազից խտացրած ածխաջրածինների 
լուծահանում պաղեցման կամ ապահերմետիկացման ճանապարհով: Գազային 
խտուցքի կազմը մոտավորապես համապատասխանում է նավթի, բենզինի կամ 
կերոսինի թորամասին կամ դրանց խառնուրդներին: 

06.10.10.100 Անմշակ նավթ (ածխաջրածինների բնական խառնուրդ), ներառյալ բիտումավոր 
միներալներից ստացված նավթը 

06.10.10.200 Խտուցք (կոնդենսատ) գազային 
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06.10.2 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր 

06.10.20 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

-նստվածքային ապար կամ ավազ, որոնք պարունակում են ածխաջրածիններ, և, 
որոնց կարելի է առանձնացնել 06.10.10 ենթակարգում ներառված մթերքի տեսքով 
կամ այնպիսի տեսքով, որից այդ մթերքը կարող է ստացվել: Կարող են ստացվել նաև 
գազ և այլ մթերք: Դրանց ստացումը կատարվում է տաքացման կամ այլ 
գործընթացների հաշվին (օրինակ, թորման հաշվին): Թերթաքարերում 
պարունակվող ածխաջրածինները կարող են լինել օրգանական նյութերի տեսքով, 
որոնք կոչվում են կերոգեններ: Բիտումավոր թերթաքարերը և ավազաքարերն 
օգտագործվում են որպես հանքային յուղերի աղբյուր: Վերոհիշյալ նյութերը 
ներառվում են տվյալ դասում անկախ նրանից, ենթարկված են մշակման, թե ոչ, 
ցրված վիճակում են, թե միասին խառը վիճակում: 

06.10.20.000 Թերթաքարեր բիտումավոր կամ այրվող, ավազաքարեր բիտումավոր 

06.2 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում 

06.20 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում 

06.20.1 Բնական գազ. հեղուկ կամ գազանման վիճակում 

06.20.10 Բնական գազ.  հեղուկ կամ գազանման վիճակում  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնական հում գազը` ստացված (հեղուկ կամ գազակերպ վիճակում) մաքուր 
գազային կամ գազանավթային հանքավայրերից: 

Այս գազի կազմում գերակշռում են մեթանը և դրա համանշանակները (հոմոլոգներ) 
(էթան, պրոպան և այլն), որոնք բնական պայմաններում պարունակում են ազոտի, 
ածխաթթվի, իներտ գազերի, ծծմբաածխածնի և այլնի խառնուրդներ:   

06.20.10.100 Գազ բնական հեղուկ 

06.20.10.200 Գազ բնական գազային վիճակում 

06.20.10.500 Փոխադրման նպատակով բնական գազի հեղուկացման և վերագազաֆիկացման 
ծառայություններ 
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07 Մետաղական հանքաքարեր 

07.1 Երկաթի հանքաքարեր  

07.10 Երկաթի հանքաքարեր 

07.10.1 Երկաթի հանքաքարեր 

07.10.10 Երկաթի  հանքաքարեր 

07.10.10.100 Հանքաքարեր և խտանյութ երկաթի, չշեղջաքարացված 

07.10.10.110 Հանքաքարեր չշեղջաքարացված 

07.10.10.120 Խտանյութ երկաթի երկաթահանքաքարերի 

07.10.10.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր երկաթի շեղջաքարացված, բացի թրծած 
երկաթահրաքարից (պիրիտ) 

07.10.10.210 Հանքաքարեր շեղջաքարացված 

07.10.10.220 Խտանյութ երկաթի շեղջաքարացված 

07.2 Գունավոր մետաղների հանքաքարեր 

07.21 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր 

07.21.1 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր 

07.21.10 Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր 
 
Տվյալ ենթակարում դասվող ուրանի հիմնական հանքաքարերը հետևյալն են` 
 
- ատտունիտ, ուրանի և կալցիումի հիդրատացրած ֆոսֆատ 
- բրաններիտ, ուրանի տիտանատ 
- կարնոտիտ, ուրանի և կալիումի հիդրատացրած վանադատ 
- կոֆֆինիտ, ուրանի սիլիկատ 
- դավիդիտ, ուրանի երկաթյա տիտանատ 
- պարսոնսիտ, ուրանի և կապարի հիդրատացրած ֆոսֆատ 
- խեժային խաբուսահանք և ուրանինիտ, ուրանի օքսիդների աղ 
- տորբերնիտ (կամ կալկոլիտ), ուրանի և պղնձի հիդրատացրած ֆոսֆատ 
- տիույամունիտ (tiuyamunite), ուրանի և կալցիումի հիդրատացրած վանադատ 
- ուրանաֆան, կալցիում-ուրանի սիլիկատ 
- ուրանաթորիանիտ, ուրանի և թորիումի օքսիդ 
 
Տվյալ ենթակարգում դասվող թորիումի հիմնական հանքաքարերը հետևյալն են` 
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- մոնախ, թորիումի ֆոսֆատ և հազվագյուտ հողեր 
- թորիտ, թորիումի հիդրատացրած սիլիկատ 
 
 
Բացառվում է՝ 
- ուրանի խտահանքերը, (հարստացված ուրան) որոնք ստացվում են 
մետալուրգիական արդյունաբերությանը ոչ հատկանշական մշակման ճանապարհով 
(20.13.11) 
-բնական ուրան (24.46.10) 

07.21.10.100 Հանքաքարեր ուրանի  

07.21.10.200 Հանքաքարեր թորիումի 

07.29 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների 

07.29.1 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների 

07.29.11 Պղնձի հանքաքարեր և խտանյութեր 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող պղնձի հիմնական հանքաքարերը և 
խտանյութերը հետևյալն են՝ 
 
- ատակամիտ, պղնձի բնական հիդրօքսիքլորիդ 
- ազուրիտ, պղնձի հիմնական կարբոնատ 
- բորնիտ, (erubescite կամ խայտաբղետ պղնձի հանքաքար), պղնձի և երկաթի 
սուլֆիդ 
- բուրնոնիտ, պղնձի, կապարի և ծարիրի սուլֆիդ 
- բրոխանտիտ, պղնձի հիմնական սուլֆատ 
- խալկոցիտ, պղնձի սուլֆիդ 
- պղնձի հրաքար (քալկոպիրիտ), պղնձի և երկաթի սուլֆիդ 
- քրիզոկոլա, պղնձի հիդրատացրած սիլիկատ 
- կավելիտ, պղնձի սուլֆիդ 
- կուպրիտ, միարժեքական պղնձի օքսիդ 
- դիոպտազ, պղնձի սիլիկատ 
- պղնձի մոխրագույն հանքաքար (հաճախ արծաթ պարունակող), պղնձի և ծարիրի 
սուլֆիդ (tetrahedrite կամ fahlerz) կամ պղնձի և արսենի սուլֆիդ  
- մալաքիտ, պղնձի հիմնական կարբոնատ 
- տենորիտ, պղնձի օքսիդ 

07.29.11.100 Հանքաքարեր պղնձի 

07.29.11.200 Խտանյութեր պղնձի 

07.29.12 Նիկելի հանքաքարեր և խտանյութեր 
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Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող նիկելի հիմնական հանքաքարերը և 
խտանյութերը հետևյալն են՝ 
 
- գարնիերիտ՝ նիկելի և մագնեզիումի կրկնակի սիլիկատ 
- նիկելին (նիկկոլիտ, կուպֆերնիկել, (կարմիր նիկելային հրաքար), նիկելի արսենիդ) 
- պենտլանդիտ՝ նիկելի և երկաթի սուլֆիդ 
- պիրրոտիտ նիկելաբեր, երկաթի նիկել պարունակող սուլֆիդ 

07.29.12.100 Հանքաքարեր նիկելի 

07.29.12.200 Խտանյութեր նիկելի 

07.29.13 Ալյումինի հանքաքարեր և խտանյութեր 

07.29.13.100 Հանքաքարեր ալյումինի 

07.29.13.200 Խտանյութեր ալյումինի 

07.29.14 Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտանյութեր  

Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող արծաթ և ոսկի պարունակող հանքաքարերը և 
խտանյութերը, ոսկեբեր և պլատինաբեր ավազները հետևյալն են՝ 

- արգենտիտ, արծաթի սուլֆիդ 

- կալավերիտ, ոսկու և արծաթի տելուրիդ  

- սերարգիրիտ, արծաթի քլորիդներ և յոդիդներ 

- պոլիբազիտ, արծաթի և ծարիրի սուլֆիդ 

- պրուստիտ, արծաթի և արսենի սուլֆիդ  

- պիրարգիրիտ, արծաթի և ծարիրի սուլֆիդ 

- ստեֆանիտ, արծաթի և ծարիրի սուլֆիդ 

- ոսկեբեր և պլատինաբեր ավազներ (այսինքն՝ իրիդիում, օսմիում, պալադիում, 
ռոդիում և ռուտենիում)   

07.29.14.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր արծաթի 

07.29.14.110 Հանքաքարեր արծաթի 

07.29.14.120 Խտանյութեր արծաթի 
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07.29.14.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր ոսկի պարունակող 

07.29.14.210 Հանքաքարեր ոսկի պարունակող 

07.29.14.220 Խտանյութեր ոսկի պարունակող 

07.29.14.900  Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ թանկարժեք մետաղների 

07.29.15 Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարեր և խտանյութեր 

Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող անագի հիմնական հանքաքարերը և 
խտանյութերը հետևյալն են՝ 

- կասիտերիտ (կամ անագի քար), անագի օքսիդ 

- ստանիտ (կամ անագի պիրիտ), անագի, պղնձի և երկաթի սուլֆիդ 

- անգլեզիտ, կապարի սուլֆատ 

- ցերուսիտ, կապարի կարբոնատ 

- գալենա, կապարի սուլֆիդ(հաճախ արծաթ պարունակող) 

- պիրոմորֆիտ, ֆոսֆատ և կապարի քլորիդ  

 Տվյալ ենթակարգում  ներառվում են ցինկի հետևյալ հանքաքարերը և խտանյութերը՝  

- ցինկի խաբուսակ (ցինկախաբուկ, սֆալերիտ), ցինկի սուլֆիդ 

- հեմիմորֆիտ (կամ կալամին), ցինկի հիդրոսիլիկատ 

- սմիթսոնիտ, ցինկի կարբոնատ 

- ցինկիտ, ցինկի օքսիդ 

07.29.15.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր անագի 

07.29.15.110 Հանքաքարեր անագի 

07.29.15.120 Խտանյութեր անագի 

07.29.15.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր կապարի 

07.29.15.210 Հանքաքարեր կապարի 

07.29.15.220 Խտանյութեր կապարի 
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07.29.15.300 Հանքաքարեր և խտանյութեր ցինկի 

07.29.15.310 Հանքաքարեր ցինկի 

07.29.15.320 Խտանյութեր ցինկի 

07.29.19 Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են վոլֆրամի հետևյալ հիմնական 
հանքաքարերը և խտանյութերը՝ 
 
- ֆերբերիտ, երկաթի վոլֆրամատ 
- հյուբներիտ, մանգանի վոլֆրամատ 
- շեելիթ, կալցիումի վոլֆրամատ 
- վոլֆրամիտ, երկաթի և մանգանի վոլֆրամատ 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող մանգանի հիմնական հանքաքարերը և 
խտանյութերը հետևյալն են՝ 
 
- բրաունիտ, մանգանի օքսիդ 
- ռոդոքրոզիտ (դիալոգիտ), մանգանի կարբոնատ 
- հաուսմանիտ, մանգանի օքսիդի աղ 
- մանգանիտ, մանգանի հիդրօքսիդ 
- պսիլոմելան, մանգանի հիդրոերկօքսիդ 
- պիրոլյուզիտ (կամ պոլիանիտ), մանգանի երկօքսիդ  
- երկաթախառն մանգանի հանքաքարերը և խտանյութերը՝ այն պայմանով, որ 
դրանք պարունակեն 20 զանգ% կամ ավելի մանգան՝ հաշվարկված ըստ չոր 
զանգվածի (այս դեպքում հանքաքարը և խտանյութերը տաքացվում են 105 - 1100 
ըստ Ցելսիուսի) 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են հետևյալ գունավոր մետաղների 
հանքաքարերը և խտանյութերը՝ 
 
- հանքաքարեր և խտանյութեր կոբալտային՝ կոբալտիտ, կոբալտի սուլֆիդ և 
արսենիդ, հետերիհենիտ, կոբալտի հիդրօքսիդ, լիննեիտ, կոբալտի և նիկելի սուլֆիդ, 
սմալտիտ, կոբալտի արսենիդ 
- հանքաքարեր և խտանյութեր քրոմային՝ քրոմիտ (քրոմային երկաթի հանքաքարեր)  
- հանքաքարեր և խտանյութեր մոլիբդենային՝ մոլիբդենիտ, մոլիբդենի սուլֆիդ, 
վուլֆենիտ, կապարի մոլիբդատ  
- մոլիբդենիտի թրծած խտանյութեր՝ ՙտեխնիկական մոլիբդենային օքսիդ՚, որոնք 
ստացվում են մոլիբդենիտի խտանյութերի թրծման ճանապարհով (բացառվում է 
մոլիբդենիտը, որն ստացվում է որպես քսուք օգտագործելու համար)  
- հանքաքարեր և խտանյութեր տիտանային՝ իպմենիտ կամ տիտանային 



508 
 

երկաթաքար, երկաթի տիտանատ, ռաստիլ, անատազ և բրուկիտ, տիտանի 
օքսիդներ (բացառվում են նուրբ մանրացրած տիտանի հանքաքարերը, որոնք 
օգտագործվում են որպես գունանյութ)  
- հանքաքարեր և խտանյութեր նիոբիումային՝ նիոբիտ, տանտալային՝ տանտալիտ, 
վանադիումային՝ դեկլոիզիտ, կապարի և ցինկի հիմնական վանադատ, պատրոնիտ, 
վանադիումի սուլֆիդ, ռոսկոէլիտ (վանադիումային փայլար), ալյումինի և 
մա•նեզիումի բարդ վանադասիլիկատ, վանադինիտ, կապարի վանադատ և քլորիդ 
կամ ցիրկոնային՝ բադդելեիտը, ցիրկոնիումի օքսիդը, ցիրկոն և ցիրկոնի ավազը, 
ցիրկոնի սիլիկատները (բացառվում են վանադիումի հալված օքսիդները՝ ստացված 
մշակման ճանապարհով, բացի թրծումից և շիկացումից, որոնցից փոխվում է 
հիմնական հանքաքարի քիմիական կազմը և բյուրեղային կառուցվածքը, ցիրկոնի 
ավազը նուրբ մանրացրած, որն օգտագործվում է արծնի պատրաստման համար, 
ցիրկոնը թանկարժեք քարերի տեսքով) 
- հանքաքարեր և խտանյութեր ծարիրային՝ սերվանտիտ, ծարիրի օքսիդ, կերմեզիտ, 
ծարիրի օքսիսուլֆիդ, սենարմոտիտ, ծարիրի օքսիդ, ստիբնիտ կամ անտիմոնիտ, 
ծարիրի սուլֆիդ, վալենտինիտ կամ սպիտակ ծարիր, ծարիրի օքսիդ  
 - հանքաքարեր և խտանյութեր բերիլիումային՝ բերիլ, ալյումինի և բերիլիումի երկակի 
սիլիկատ, բերտրանդիտ (բացառվում է բերիլը՝ թանկարժեք քարի տեսքով) 
- հանքաքարեր բիսմութային՝ բիսմութինիտ կամ (բիսմութային փայլ), բիսմութի 
սուլֆիդ, բիսմութիտ, բիսմութի հիդրատացված կարբոնատ, բիսմութային օխրա (կամ 
բիսմութ), բիսմութի հիդրատացված օքսիդ 
 - հանքաքարեր գերմանիումային՝ գերմանիտ, գերմանիումի պղնձային սուլֆիդ 
(բացառվում է գերմանիումի «խտանյութը», որը ստացվում է մետաղագործական 
արդյունաբերությանը ոչ հատուկ մշակման ճանապարհով)  
- հանքաքարեր սնդիկային՝ կինովար, սնդիկի սուլֆիդ  

Ինդիումը, գալիումը, ռենիումը, հաֆնիումը, թալիումը և կադմիումը չեն 
արտազատվում մեկ որոշակի հանքաքարից, բայց ստացվում են որպես կողմնակի 
մթերք այլ մետաղների (օրինակ՝ ցինկի, կապարի, պղնձի, ալյումինի) ստացման 
մետաղագործական գործընթացներում: 

07.29.19.100 Հանքաքարեր և խտանյութեր վոլֆրամի 

07.29.19.110 Հանքաքարեր վոլֆրամի 

07.29.19.120 Խտանյութեր վոլֆրամի 

07.29.19.200 Հանքաքարեր և խտանյութեր մանանի 

07.29.19.210 Հանքաքարեր մանգանի 

07.29.19.220 Խտանյութեր մանգանի 

07.29.19.300 Հանքաքարեր և խտանյութեր կոբալտի 
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07.29.19.310 Հանքաքարեր կոբալտի 

07.29.19.320 Խտանյութեր կոբալտի 

07.29.19.400 Հանքաքարեր և խտանյութեր քրոմի 

07.29.19.410 Հանքաքարեր քրոմի 

07.29.19.420 Խտանյութեր քրոմի 

07.29.19.500 Հանքաքարեր և խտանյութեր մոլիբդենի 

07.29.19.510 Հանքաքարեր մոլիբդենի 

07.29.19.520 Խտանյութեր մոլիբդենի 

07.29.19.600 Հանքաքարեր և խտանյութեր տիտանի 

07.29.19.610 Հանքաքարեր տիտանի 

07.29.19.620 Խտանյութեր տիտանի 

07.29.19.700 Հանքաքարեր և խտանյութեր նիոբիումի, տանտալի, վանադիումի կամ ցիրկոնիումի 

07.29.19.710 Հանքաքարեր և խտանյութեր ցիրկոնիումի 

07.29.19.720 Հանքաքարեր և խտանյութեր նիոբիումի 

07.29.19.730 Հանքաքարեր և խտանյութեր տանտալի 

07.29.19.740 Հանքաքարեր և խտանյութեր վանադիումի 

07.29.19.900 Հանքաքարեր և խտանյութեր գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

07.29.19.910 Հանքաքարեր և խտանյութեր ծարիրի 

07.29.19.920 Հանքաքարեր և խտանյութեր բերիլիումի 

07.29.19.930 Հանքաքարեր և խտանյութեր բիսմութի 

07.29.19.940 Հանքաքարեր և խտանյութեր գերմանիումի 

07.29.19.950 Հանքաքարեր և խտանյութեր սնդիկի 

07.29.19.960 Հանքաքարեր պղնձամոլիբդենի 
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07.29.19.970 Խտանյութեր պղնձամոլիբդենի 

07.29.19.990 Հանքաքարեր և խտանյութեր  այլ գունավոր մետաղների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

08 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք  

08.1 Քար, ավազ և կավ 

08.11 Գեղազարդային և շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս, կավիճ, թերթաքար 
արդյունահանում 

08.11.1 Գեղազարդային և շինարարական քարեր 

08.11.11 Մարմար և այլ կրաքարային գեղազարդային ու շինարարական քարեր 
 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող մարմարն իրենից ներկայացնում է` 
 
 - կարծր կրային քար, միասեռ և նրբահատիկավոր, հաճախ բյուրեղային, 
անլուսանցիկ և կիսաթափանցիկ: Մարմարը լինում է տարբեր գույների՝ կախված 
հանքային օքսիդների գոյությունից (գունավոր զոլավոր մարմար, արևելյան 
ալեբաստր և այլն), հաճախ հանդիպում են դրա սպիտակ տարատեսակները: 
Տրավերտինը (կրային տուֆ) իրենից ներկայացնում է կրային քարի տարատեսակ, 
որը պարունակում է բաց խոռոչների շերտեր: 
 
 
08.11.11.300 ստորադիրքը ներառում է՝ 
 
- մարմար և տրավերտին ոչ ավելի քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված սալիկների 
տեսքով (միայն սղոցված բլոկները կամ սալիկները տվյալ ստորադիրքում ներառելու 
համար մակերևույթին պետք է ունենան սղոցվածքի տեսանելի հետքեր) 
- ուղղանկյունաձև բլոկներ և սալիկներ, որոնք մշակված են մուրճով կամ հատիչով 
 
 
08.11.11.320 ստորադիրքը ներառում է` 
  
- մարմար և տրավերտին ավելի քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված սալիկների 
տեսքով 
 
 
 
08.11.11.330 ստորադիրքը ներառում է` 
 
- մարմար և տրավերտին ավելի քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված բլոկների տեսքով 
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08.11.11.500 ստորադիրքը ներառում է՝ 
 
- էկաուսին և այլ նմանատիպ պինդ կրաքարային հուշարձանների կամ 
շինարարական քարեր  
Էկաուսինը արդյունահանվում է Բելգիայի տարբեր քարհանքերից, մասնավորապես՝ 
Էկաուսինեսում: Դա մոխրա-երկնագույն քար է, անհարթ, բյուրեղային 
կառուցվածքով: Էկաուսինի կտրվածքն ունի հատիկավոր մակերես՝ գրանիտի նման, 
այդ պատճառով հայտնի է նաև «բելգիական գրանիտ», «փոքր գրանիտ» 
անվանմամբ: 
-ուրիշ նմանատիպ կրային հուշարձանային կամ շինարարական քարեր: 
Այստեղ ներառվում է գիպսային լսնակուճը (ալեբաստր), որը լինում է սպիտակ կամ 
կիսաթափանցիկ, ինչպես նաև կրային լսնակուճը (ալեբաստր), որն ունի դեղնավուն 
գույն: 
 
Բացառվում է՝ 
 
- 08.11.11 և 08.11.12 ենթակարգերի բլոկները և հանքերը, որոնք մշակված են, 
այսինքն` դրանց տրված է գմբեթանման ձև, մշակված են քլունգով, մուրճով կամ 
հատիչով և այլն, իսկ այնուհետ՝ ավազաշիթով հղկված են, օգտագործվում են որպես 
արտադրանքի նախապատրաստվածք (23.70.11) 
- 08.11.11 և 08.11.12 ենթակարգերի հանքերի քարերը, որոնք հայտնի են որպես 
խորանարդիկներ խճանկարների համար և որպես երեսպատման սալիկներ, 
նույնիսկ, եթե դրանց ձևը և մշակման եղանակը համապատասխանում է տվյալ խմբի 
պարզաբանմամբ նկարագրված պայմաններին (23.70.11 և 23.70.12) 
- փողոցի չորսվակասալը (բանուկ մասը), եզրաքարերը կամ սալիկները (23.70.12)  
- մագնեզիումի օձաքարը (միներալ) կամ մագնեզիումի օձակուճը (ապար)` երբեմն 
մարմար կոչվող (08.11.12) 
- հրաբխային տուֆը (08.11.12) 
- բլոկները կամ սալիկները` կտրված ուղղանկյան ձևով (ներառյալ` քառակուսի ձևը) 
(08.11.11.320 և 08.11.11.330) 
- մարմարի հատիկները, փշուրները, փոշին (08.12.12.900) 
- հուշարձանների կամ շինարարական կրային քարերը` 2,5-ից պակաս թվացող 
տեսակարար կշռով (08.11.12)  
- նշված հանքերը հատիկների, փշուրների կամ փոշու տեսքով (08.12.12)  
- կիրը (հայտնի է ինչպես «վիմագրաքար» և օգտագործվում է տպագրական գործում) 
(08.91.19.900, երբ այն գտնվում է հում վիճակում) 

08.11.11.300 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների,  շինարարության համար 

08.11.11.310 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ 
խոշոր ջարդված 

08.11.11.320 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ 
հաստությամբ, սղոցված սալիկների տեսքով 
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08.11.11.330 Մարմար և տրավերտին հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ 
հաստությամբ սղոցված բլոկների տեսքով 

08.11.11.500 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար 

08.11.11.510 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ ջարդված 

08.11.11.520 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, ոչ ավել քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված 
սալիկների տեսքով 

08.11.11.530 Քար կրաքարային, լսնակուճ (ալեբաստր) գիպսային և կրաքարային, 
հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ հաստությամբ սղոցված 
բլոկների տեսքով 

08.11.12 Գրանիտ, ավազաքար և այլ գեղազարդային ու շինարարական քարեր 

Գրանիտը շատ կարծր, հրաբխային ապար է՝ կազմավորված քվարցի բյուրեղների 
շեղջաքարացմամբ դաշտային սպաթի և փայլարի հետ: Այն լինում է տարբեր 
գունավորումներով (մոխրագույն, կանաչ, վարդագույն, կարմիր և այլն), կախված այդ 
երեք նյութերի համեմատությունից և դրանում երկաթի կամ մանգանի օքսիդների 
առկայությունից: Հայտնի են գրանիտի հետևյալ տեսակները՝ գրանոդիորիտ, 
մոնցոնիտ և այլն: 

Ավազաքարը նստվածքային լեռնային ապար է, որն իրենից ներկայացնում է 
ցեմենտացված ավազ: Որպես ցեմենտ ծառայում են կավային կամ կրային 
գոյացությունները, ավելի հազվադեպ` երկաթի, ծիածանաքարի (օպալ), քաղկեդոնի և 
այլնի օքսիդները:  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հրաբխային տուֆ, բազալտ, ծիրանաքար (պորփյուր) և այլն 

Տուֆ հրաբխային՝ խիտ հրաբխային լեռնային ապար է՝ գոյացած հրաբխային մոխրի 
խարամի, լապիլների և հրաբխի ժայթքման ժամանակ այլ արտանետվածքների 
ցեմենտայնացումից: Հրաբխային տուֆը կազմված է հրաբխային ապակու 
բեկորներից, պեմզայից և այլն: Առանձնացվում են ըստ բաղադրության հրաբխային 
տուֆի հետևյալ տեսակները՝ լիպարիտային, անդեզիտային, բազալտային և այն: 
Լինում են տարբեր գույների. Արթիկի տուֆը՝ մանուշակավարդագույն, Անիի տուֆը՝ 
դեղնանարնջագույն: Հրաբխային տուֆը հանդիսանում է արժեքավոր շինանյութ:  

Ծիրանաքար (պորփյուր)՝ նրբահատիկ, քիչ թափանցիկ գրանիտի տարատեսակ է: 

Բազալտ՝ հրաբխային ծագման, սև, շատ խիտ և կարծր ապար է: Այստեղ ներառվում 
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են նաև բազալտին մոտ ապարները՝ անդեզիտները, դացիտները, 
մելանաբազալտները, ինչպես նաև միջանկյալ տարատեսակները՝ 
անդեզիտաբազալտները և անդեզիտադացիտները: 

Ներառում է նաև այլ կարծր հրաբխային ապարներ (օրինակ՝ սիենիտ, գնեյս, 
տրախիտ, լավա, դիաբազ, դիորիտ, ֆոնոլիտ, լիպարիտ, գաբրո, լաբրադորիտ և 
պերիդոտիտ): Այստեղ ներառվում է նաև չմշակված կամ կոպիտ մշակված 
քվարցիտը:  

Քվարցիտը նստվածքային կամ կերպափոխային լեռնային ապար է` կազմված 
քվարցային ավազահատիկներից, ցեմենտացված քվարցով, քաղկեդոնով կամ 
ծիածանաքարով, օգտագործվում է որպես շինարարական քար:  

Տվյալ ենթակարգի քարերը կարող են բերվել ցանկացած տեսքի և մշակվում են 
այնպես, ինչպես 08.11.11.300 ստորադիրքի քարերը: 

 

 Բացառվում է՝  

 - նշված ապարները՝ ջարդված խճուղու պատվածքի (մակադամ) ձևով 

- ճանապարհային ծածկերին, չորսվակասալերին համապատասխանող քարերը` 
սալիկների կամ եզրաքարերի տեսքով, նույնիսկ, եթե դրանք մշակվել և ձև են ստացել 
ըստ 08.11.11.300 դիրքում նկարագրված պայմանների 

- էկաուսինը, որը հայտնի է նաև «բելգիական գրանիտե կամ «ֆլանդրյան գրանիտ» 
(08.11.11.500) 

- հալված բազալտը (23.99.19.900) 

- կրային տուֆը (տրավերտին) (08.11.11.300) 

 - ցեոլիտային տուֆը, որն օգտագործվում է որպես պարարտանյութ (08.91.19.900) 

08.11.12.300 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար 

08.11.12.310 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ ջարդված 

08.11.12.320 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ հաստությամբ 
սղոցված սալիկների տեսքով 

08.11.12.330 Գրանիտ հուշարձանների, շինարարության համար, ավելի քան 25 սմ հաստությամբ 
սղոցված բլոկների տեսքով 
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08.11.12.500 Ավազաքար և տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար 

08.11.12.510 Ավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ 
ջարդված, սղոցված սալիկների տեսքով 

08.11.12.520 Ավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար սղոցված բլոկների տեսքով 

08.11.12.530 Տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված կամ կոպիտ 
ջարդված, սղոցված սղոցված սալիկների տեսքով 

08.11.12.540 Տուֆաավազաքար հուշարձանների, շինարարության համար սղոցված բլոկների 
տեսքով 

08.11.12.900 Տուֆ հրաբխային, բազալտ, ծիրանաքար (պորփյուր) և քար հուշարձանների, 
շինարարության համար, այլ, չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված սալիկների,  
կամ բլոկների տեսքով 

08.11.12.910 Տուֆ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ 
սղոցված  

08.11.12.911 Տուֆ հրաբխային չմշակված,  կոպիտ ջարդված 

08.11.12.912 Տուֆ հրաբխային սղոցված սալիկների  կամ բլոկների տեսքով 

08.11.12.920 Տուֆ ֆելզիտային 

08.11.12.930 Բազալտ հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ 
սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

08.11.12.940 Ծիրանաքար (պորփյուր) հուշարձանների, շինարարության համար, չմշակված, 
կոպիտ ջարդված կամ սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

08.11.12.990 Քար հուշարձանների, շինարարության համար այլ, չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ 
սղոցված սալիկների,  կամ բլոկների տեսքով 

08.11.2 Կրաքար և գիպս 
08.11.20 Կրաքար և գիպս  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բնական կամ սինթետիկ գիպսը և անհիդրիդը, ինչպես նաև կավագիպսը  
Գիպսն իրենից ներկայացնում է կալցիումի հիդրատացրած սուլֆատ, սովորաբար 
սպիտակ է և փշրվող: 
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Անհիդրիդն իրենից ներկայացնում է կալցիումի անջուր սուլֆատ, օգտագործվում է 
ծծմբաթթվի և որոշակի տիպի սվաղի պատրաստման համար: 
Կավագիպսն իրենից ներկայացնում է երկջուր գիպսի և կավի խառնուրդ տարբեր 
հարաբերակցությամբ, ունի մոխրագույն, դեղին և այլ երանգներ` կախված 
խառնուրդի բաղադրությունից: Կավագիպսը հանդիսանում է հումք` գաջի ստացման 
համար: 
- կրային հալանյութ, կավ և այլ կավային ապարներ, որոնք օգտագործվում են կրի և 
ցեմենտի պատրաստման համար և չեն հանդիսանում շինարարական կամ 
հուշարձանային քար (08.11.11): 
Կրային հալանյութը գլխավորապես օգտագործվում է թուջի և պողպատի հալման 
համար:  
Այս նյութերը տվյալ կարգում են ընդգրկվում նաև փոշենման տեսքով օգտագործելու 
համար հողաբարելավման ժամանակ:  
 
Բացառվում է` 
- ներկայացված նյութերը սղոցված կամ ջարդված քարերի տեսքով, որոնք 
օգտագործվում են որպես կոպճավազային նյութի (բալաստ) բետոնային լցանյութ 
խճուղիների կամ երկաթուղիների համար (08.12.13)  
- կավիճը և դոլոմիտը 

08.11.20.300 Գիպս և անհիդրիդ (բնական կամ սինթետիկ) 

08.11.20.310 Գիպս 

08.11.20.311 Գիպս շինարարական 

08.11.20.312 Գիպս կաղապարման 

08.11.20.313 Գիպս տեխնիկական 

08.11.20.314 Գիպս բժշկական 

08.11.20.320 Անհիդրիդ 

08.11.20.330 Կավագիպս  

08.11.20.500 Կրաքար (բացի մանրացված կրաքարային լցանյութից և տրված չափերի կրաքարից) 

08.11.20.530 Կրաքար կրի և ցեմենտի պատրաստման համար, կրաքար մանրացրած, 
արդյունաբերական և շրջակա միջավայրի պահպանման նպատակներով 

08.11.20.550 Փոշի կրաքարային 

08.11.3 Կավիճ և չկալցինացված դոլոմիտ 

08.11.30 Կավիճ  և  չկալցինացված դոլոմիտ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

Կավիճը կալցիումի կարբոնատի բնական ճանապարհով առաջացած տարատեսակ է, 
որը հիմնականում կազմված է ծովային միկրոօրգանիզմների խեցիներից: 

- չկալցինացված դոլոմիտը (չշիկացված)՝ չմշակված, կոպիտ մշակված, սղոցված կամ 
այլ միջոցներով մշակված բլոկների կամ ուղղանկյուն և քառակուսի մետաղասալերի 
տեսքով: 

Դոլոմիտն իրենից ներկայացնում է կալցիումի և մագնեզիումի բնական կրկնակի 
կարբոնատ: Այն դասվում է տվյալ ենթակարգում նույնիսկ այն դեպքում, եթե 
ենթարկվել է թեթև ջերմամշակման և դրանից չի փոխվել քիմիական կազմը: 

Բացառվում է՝ 

- ճարպաքարը (ստեատիտ) կամ տալկը (08.99.29.520) 

- ֆոսֆատացված կավիճը (08.91.11) 

-փոշենման կավիճը, որն օգտագործվում է ատամի փոշու պատրաստման համար 
(20.42.18.500) 

- ողորկման փոշին` մետաղների և նմանատիպ նյութերի համար (08.99.29.510) 

- կոտրատված դոլոմիտը, որն օգտագործվում է որպես բետոնի լցանյութ, խճուղիների 
պատում կամ որպես կոպճավազի նյութ երկաթուղային ճանապարհների համար 
(08.12.13) 

08.11.30.100 Կավիճ 

08.11.30.300 Դոլոմիտ չկալցինացված (բացի մանրացված դոլոմիտային լցանյութից) 

08.11.30.310 Դոլոմիտ չկալցինացված, չմշակված 

08.11.30.320 Դոլոմիտ չկալցինացված, սղոցված արդյունաբերական օգտագործման համար 

08.11.30.330 Դոլոմիտ չկալցինացված, փոշի 

08.11.4 Թերթաքարեր 
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08.11.40 Թերթաքարեր 
 
Թերթաքարը միներալ է, որը հեշտությամբ ճեղքվում է մանր թիթեղների: Ունի 
մոխրաերկնագույն երանգ, երբեմն լինում է սև կամ ծիրանագույն: 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- լեռնային ապարների կտորների տեսքով թերթաքարը՝ կոպիտ պոկած կամ կտրված 
ուղղանկյուն կամ քառակուսի բլոկների կամ թիթեղների տեսքով, թերթաքարի 
փշուրները և փոքր կտորները:  
 
Բացառվում է՝ 
- խորանարդիկները խճանկարների համար (23.70.12.300) 
- բլոկները, թերթաքարերը, որոնք ի տարբերություն վերը նկարագրվածի ենթարկվել 
են հետագա մշակման, կտրված կամ սղոցված են ուղղանկյունից և քառակուսուց 
տարբերվող որոշակի ձևով, հղկված են (23.70.12.900) 
- տանիքանյութերը, երեսպատման և ջրամեկուսացիչ իրերը՝ պատրաստված 
թերթաքարից, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դրանք ունեն տրված ձև կամ մշակված են 
այնպես, ինչպես սահմանված է տվյալ ենթակարգի պարզաբանման մեջ 
(23.70.12.900)  
- շեղջաքարացված թերթաքարից իրերը (23.70.12.900) 
- թերթաքարային գրատախտակները (32.99.16.100)  
- թերթաքարային մատիտները (32.99.15) 

08.11.40.000 Թերթաքար չմշակված, կոպիտ ջարդված կամ սղոցված բլոկների կամ սալիկների 
տեսքով 

08.12 Ավազ, խիճ, կավեր և ճենակավ (կաոլին)  

08.12.1 Ավազ և խիճ  
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08.12.11 Ավազ բնական 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ծովերից, լճերից, գետերից և բաց հանքերից արդյունահանված բնական 
ավազները (այսինքն՝ միներալների բնական քայքայման արդյունքում ստացված 
ավազ), ապակու արդյունաբերության մեջ, մետաղների մաքրման համար 
օգտագործվող սիլիցիումային և քվարցային ավազները, գլխավորապես ձուլման 
կաղապարների և հրահեստ նյութերի պատրաստման համար օգտագործվող 
կավային ավազները, ներառյալ ճենակավային (կաոլինային), խեցեգործական 
արդյունաբերության մեջ օգտագործվող դաշտախարամային ավազներ: Այստեղ 
ներառվում է նաև ջարդված հրաբխային ապարներից առաջացած ավազը 
(08.12.11.900)` տուֆային, պեմզային, խարամային: 

Բնական ավազները մնում են տվյալ ենթակարգում, եթե դրանք ենթարկվել են 
ջերմամշակման միայն խառնուկի հեռացման նպատակով: 

 

Բացառվում է՝  

- ավազները և փոշիները` ստացված արհեստական ճանապարհով (08.12.12.500 կամ 
այն խմբավորումները, որոնցում դիտվում են լեռնային ապարները) 

- ոսկեբեր և պլատինաբեր ավազները, ցիրկոն, ռուտիլ և երկաթ պարունակող այլ 
ավազներ 

- գուդրոնային ավազները կամ «ասֆալտային  ավազները (08.99.10) 

08.12.11.500 Ավազ սիլիցիումային և քվարցային 

08.12.11.900 Ավազ շինարարական, այլ (բացի մետաղաբեր ավազից, որը դասվում է հատված 07-
ում) 

08.12.11.930 Ավազ պեմզային 

08.12.11.950 Ավազ խարամային 

08.12.12 Ճլաքար, կոպիճ, քարի հատիկներ, փշրանք և փոշի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
 -ճլաքարը, կոպիճը, խիճը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են որպես բետոնի 
լցանյութ խճուղիների կամ երկաթուղիների համար 
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-ջարդված քարը և տարբեր քարերի խառնուրդները (նույնիսկ եթե դրանք ենթարկվել 
են ջերմամշակման), որոնք սովորաբար օգտագործվում են որպես բետոնի լցանյութ 
ճանապարհածածկերի և այլ շինարարական նպատակների համար: Այստեղ 
մասնակիորեն ներառվում են նաև ջարդված դոլոմիտը, կոպիճի, խիճի, ճլաքարի 
տարբեր խառնուրդները:  
08.12.12.500 և 08.12.12.900 ստորադիրքերում ներառվում են 08.11 դասի քարերի 
հատիկները, փշուրները և փոշին: 
 
Սիլիցիումային ճլաքարի կլոր կտորներն օգտագործվում են գնդավոր աղացներում 
կիր, ցեմենտ աղալու համար, իսկ ջարդված վիճակում օգտագործվում են 
խեցեգործական արդյունաբերության մեջ կամ որպես հղկանյութ: 
Մյուս ճլաքարն (shingle) օգտագործվում է գնդավոր աղացներում կիր, ցեմենտ աղալու 
համար կամ ճանապարհածածկերի և խճուղածածկերի համար: 
 
Բացառվում է` 
- սիլիցիումային ճլաքարը` կտրված բլոկների կամ քարերի տեսքով, որոնք 
պատրաստվել են ճլաքարի արհեստական կոշտավորմամբ` աղացներում 
օգտագործելու համար (23.70.12)  
- 08.12.12.500 և 08.12.12.900 ստորադիրքերից 08.11 դասի քարերի հատիկները, 
փշուրները և փոշին, եթե դրանք արհեստականորեն ներկված են (23.70.12.300) 

08.12.12.100 Կոպիճ, խիճ, ճլաքար և կայծքար 

08.12.12.130 Կոպիճ 

08.12.12.131 Կոպիճ շինարարական (այդ թվում`որպես բետոնի լցանյութ օգտագործվող) 

08.12.12.139 Կոպիճ, այլ 

08.12.12.150 Խիճ, ճլաքար և կայծքար 

08.12.12.151 Խիճ 

08.12.12.152 Ճլաքար և կայծքար 

08.12.12.300 Քար ջարդված, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, ճանապարհածածկի և այլ 
շինարարական նպատակների համար 

08.12.12.330 Դոլոմիտ ջարդված, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, ճանապարհածածկի և 
այլ շինարարական նպատակների համար 

08.12.12.390 Քար ջարդված, այլ, օգտագործվող որպես բետոնի լցանյութ, ճանապարհածածկի և 
այլ շինարարական նպատակների համար 
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08.12.12.500 Հատիկներ, փշուր և փոշի մարմարի 

08.12.12.900 Հատիկներ, փշուր և փոշի քարից (բացի մարմարից) 

08.12.12.930 Հատիկներ, փշուր քարից (բացի մարմարից) 

08.12.12.950 Փոշի քարից (բացի մարմարից) 

08.12.13 Խարամի և համանման արդյունաբերական թափոնների խառնուրդներ ճլաքարի, 
կոպճի, խճի հավելույթով կամ առանց հավելույթի, շինարարական 
նպատակներով օգտագործման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- շինարարության համար այնպիսի խարամներ, ինչպիսիք են մակադամը (խճուղու     
պատվածք) և գուդրոնապատված մակադամը: 

Մակադամը կազմված է տեսակավորված կոպիտ ջարդված քարից, կոպիճից, շլակից 
և նմանատիպ արդյունաբերական թափոններից: Գուդրոնի հետ խառնելուց 
ստացվում է գուդրոնապատված մակադամ:  
 
  
 
Բացառվում է՝ 
- հատուկ պատրաստված արտադրանքը (միներալների խառնուրդների հալեցմամբ), 
որն ավելացվում է ճանապարհածածկերի համար նախատեսված նյութերին՝ դրանց 
ամրության ավելացման նպատակով 
- կաոլինաբեր ավազները (08.12.21.400) 

08.12.13.300 Խարամներ շինարարության համար (բացի ճանապարհածածկից) 

08.12.13.500 Խարամներ ճանապարհածածկի համար 

08.12.2  Կավեր և ճենակավ 

08.12.21 Ճենակավ և այլ ճենակավային կավեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

- կաոլինը և ճենակավը, որը հիմնականում կազմված է կաոլինային միներալներից 
Այսպիսի կավերը մնում են տվյալ ենթակարգում նույնիսկ այն դեպքում, եթե դրանք 
թրծված են: 

  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է կաոլինը և ճենակավը, որը հիմնականում կազմված է 
կաոլինային միներալներից: Այսպիսի կավերը մնում են տվյալ ենթակարգում նույնիսկ 
այն դեպքում, եթե դրանք թրծված են:  
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Կաոլինը հայտնի է նաև չինական կավ անվանմամբ: Այն սպիտակ գույնի բարձրորակ 
կավ է, օգտագործվում է ճենապակու կամ թաղանթանյութային թղթի 
արդյունաբերության մեջ: 

08.12.21.400 Ճենակավ (կաոլին) 

08.12.21.600 Կավ ճենակավային (գուղձավոր և պլաստիկ) 

08.12.22 Այլ կավեր, անդալուզիտ, կիանիտ և սիլիմանիտ, մուլիտ, հրակավային կամ 
դինասային հողեր  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բոլոր բնական կավային գոյացությունները՝ (բացի ճենակավից և 08.12.2 կարգի այլ 
կաոլինային կավերից), կազմված կավից և նստվածքային ծագման ապարներից, 
որոնց հիմքում ընկած է ալյումինի սիլիկատը: Այս մթերքի բնորոշող հատկությունը 
հանդիսանում են պլաստիկությունը, թրծման ժամանակ ամրանալը և 
ջերմակայունությունը: Այդ հատկությունների շնորհիվ կավերն օգտագործվում են 
խեցեգործական արդյունաբերության մեջ (աղյուս, շինարարական սալիկներ, 
ճենապակի, չինական ճենապակի, հրահեստ աղյուս և այլ հրահեստ 
արտադրատեսակներ) որպես հումք: Սովորական կավն օգտագործվում է նաև հողի 
բարելավման համար: Այս մթերքը դասակարգվում է տվյալ ենթակարգում նույնիսկ 
այն դեպքում, եթե ենթարկվել է տաքացման (ուղեկցող ջրի որոշ քանակի հեռացման 
նպատակով (կլանող գիպսի ստացման համար) կամ ամբողջովին թրծվել է:  
Բացի սովորական կավից այս ենթակարգում ներառվում է նաև հետևյալ հատուկ 
մթերքը` 
- բենտոնիտ` ստացվում է հրաբխային ածխից, հիմնականում օգտագործվում է որպես 
բաղադրամաս կաղապարվող ավազի համար, որպես զտող և գունազրկող ազդակ` 
նավթի մշակման ժամանակ  
- կավ ճոռերի համար` կլանիչ բարձր հատկությամբ բնական հողային նյութ է  
- անդալուզիտ, կիանիտ և սիլիմանիտ` ալյումինի բնական անջուր սիլիկատներ են, 
օգտագործվում են հրակայունություն ստեղծելու նպատակով 
- մուլիտ` ստացվում է անդալուզիտի, կիանիտի և սիլիմանիտի ջերմամշակման 
ճանապարհով  
- հրահեստ թրծած կավ (շամոտ)` ստացվում է հրահեստ աղյուսի կամ կավի և այլ 
հրահեստ նյութի թրծված խառնուրդի ջարդման ճանապարհով 
- քվարցային հրահեստ աղյուս (դինաս)` ստացվում է քվարցային հողից, որը 
պարունակում է կավ  
 
 Բացառվում է` 
- հողաներկեր հանդիսացող կավերը (08.91.12) 
- ակտիվացրած կավը (20.14.71) 
- որոշակի խեցեգործական ապրանքների ստեղծման համար հատուկ պատրաստված 
կավերը (20.59.59) 
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- փքված կավերը (օգտագործվում են թեթևացրած բետոնային զանգվածներում կամ 
ջերմամեկուսացման համար) (23.99.19) 

08.12.22.100 Բենտոնիտ (կավ նատրիումային և կալցիումային մահուդագործական), 
ատապուլգիտ, սեպիոլիտ 

08.12.22.300 Կավ հրահեստ 

08.12.22.330 Կավ հրահեստ, չմշակված 

08.12.22.350 Կավ հրահեստ, կալցինացված 

08.12.22.500 Կավ սովորական և թերթաքարեր շինարարական օգտագործման համար (այդ թվում 
աղյուսի, կղմինդրի, խողովակների, ցեմենտի արտադրման համար), բացի փքված 
կավից, որը դասվում է 23.99.19.200 ստորադիրքում 

08.12.22.700 Անդալուզիտ, կիանիտ, սիլիմանիտ և մուլիտ 

08.12.22.900 Հողեր հրակավային կամ քվարցային հրահեստ աղյուսի 

08.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

08.91 Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության 
համար  

08.91.1 Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության 
համար 

08.91.11 Ֆոսֆատներ բնական և կալցիումի ալյումաֆոսֆատներ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-կալցիումի բնական ֆոսֆատները, ալյումինակալցիումական ֆոսֆատները և 
ֆոսֆատային կավիճը ներառում են տվյալ դասում նույնիսկ այն դեպքում, եթե 
մանրացվել են որպես պարարտանյութ օգտագործելու համար կամ ջերմամշակման 
են ենթարկվել խառնուկների հեռացման համար: 
 
Բացառվում է` 

- այն մթերքը, որը խառնուկների հեռացման համար չի թրծվել և չի ենթարկվել 
ջերմամշակման (20.15.49 կամ 20.15.72) 
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08.91.11.300 Ֆոսֆատներ կալցիումի բնական, ֆոսֆատներ ալյումինակալցիումական և կավիճ 
ֆոսֆատային 

08.91.11.500 Կարնալիտ, սիլվիտ, կալիումական աղեր բնական, այլ 

08.91.11.700 Տուֆ ցիոլիտային 

08.91.12 Երկաթահրաքարեր (պիրիտներ) չթրծած, ծծումբ անմշակ կամ չզտած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

-  բնական ծծմբաթթվական բարիումը և բարիումի բնական կարբոնատը 
 
Երկաթահրաքարերը հիմնականում կազմված են ծծմբային երկաթից, դրանք 
մոխրագույն են կամ դեղնավուն, մետաղական փայլով: 
- բոլոր տեսակի չթրծած երկաթահրաքարերը, այդ թվում` միարժեքային պղինձ 
պարունակողները: Չթրծած երկաթահրաքարերը հիմնականում օգտագործվում են 
ծծմբի արդյունահանման ժամանակ, չնայած որոշ պղնձային երկաթահրաքարեր 
կարող են օգտագործվել պղնձի արդյունահանման համար, որն ստացվում է որպես 
կողմնակի մթերք: 
 
Բացառվում է` 
- մաքրված կամ քիմիական ճանապարհով ստացված ծծմբաթթվական բարիումը և 
բարիումի կարբոնատը (20.13.41) 
- բարիումի մաքրված օքսիդը (24.13.15.600) 

08.91.12.100 Երկաթահրաքար (պիրիտ) չթրծած 

08.91.12.200 Ծծումբ հում կամ չզտած (ներառյալ արդյունահանված ծծումբը) 

08.91.19 Այլ միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի 
արտադրության համար 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- միայն բնական ծծմբաթթվական բարիումը և բարիումի բնական կարբոնատը: 
 
Բարիտները պարունակում են տարբեր քանակությամբ երկաթի օքսիդներ, ալյումինի 
օքսիդներ, նատրիումի կարբոնատ և կայծքարի օքսիդ: 
 
- բնական բորատները, դրանց խտանյութերը և բնական բորաթթուն: 
  
 
Այստեղ ներառվում են կերնիտը և տինկալը, նատրիումի բորատները, որոնք հայտնի 
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են նաև որպես «բնական բորակե 
 - պանդերմիտը և պրայսենտը, որոնք հանդիսանում են կալցիումի բորատներ 
- բորացիտը, որը հանդիսանում է մա•նեզիումի քլորբորատ  
- բնական բորաթթուն 
 
Ստորադիրքերում ներառում է հետևյալ հանքային նյութերը՝ բնական սեպիոլիտը, 
շեղջաքարացված սեպիոլիտը, սաթը, շեղջաքարացված սաթը, սև սաթը, 
ստրոնցիանիտը, արսենի բնական սուլֆիդները (ռեալգար, աուրիպիգմենտ, 
միսպիկել), ալունիտը, մելինիտը, ցելեստիտը, իսլանդական սպաթը, արագոնիտը, 
լեպիդոլիտը, ամբլիգոնիտը, պուզոլանը, սանտորինը, տրասսը, կիրը, կոտրված կավե 
արտադրատեսակները, հազվագյուտ հողերի մետաղների հանքաքարերը, ապակին 
մթնեցնող նյութերը, մոլիբդենային ՙխտանյութը՚, նիսուտիտը, մանգանի հանքաքարը: 
 
- երկաթի փայլարային օքսիդներ, որոնք հիմնականում օգտագործվում են որպես 
հակաքայքայիչ գունանյութեր 
- ներկեր, որոնք բնության մեջ գոյանում են կավերի և սպիտակ կամ գունավոր 
հանքային նյութերի՝ մասնավորապես երկաթի օքսիդների միախառնմամբ և 
սովորաբար օգտագործվում են որպես գունանյութ, դրանցից են՝ դեղնդեղը (օխրա), 
մուգ դեղին գունանյութը (սիենա), թխահողը (ումբրա դարչնագույն), սև կավը և 
բնական մուգ դարչնագույն ներկը, Կիպրոսի հողը (կանաչ) 
Ֆտորասպաթն իրենից ներկայացնում է բնական ֆտորային կալցիում: 
-ֆտորասպաթ՝ ստացված ջերմամշակման ենթարկված միներալից: 
 
 
Բացառվում է` 
 
- ֆտորասպաթը թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարի տեսքով (08.99.21.900) 
-բորաթթուն, որը պարունակում է ավելի քան 85 զանգ. % H3BO3 չոր մթերքի հաշվով 
(20.13.14.600) 
- նատրիումի բորատը` ստացված կերնիտի և տինկալի քիմիական մշակմամբ կամ 
նատրիումի բորատները` ստացված աղի լճերի բնաղաջրերի գոլորշացմամբ 
- քիմիական ճանապարհով ստացված ֆտորիդները, որոնց կազմությունը նման է 
սառնաքարի և քիոլիտի կազմությանը (20.13.31.100) 
- բորաթթուն, որը պարունակում է ավելի քան 85 զանգ. % H3BO3 չոր մթերքի հաշվով 
(20.13.14.600) 
- մաքրված կամ քիմիական ճանապարհով ստացված ծծմբաթթվական բարիումը և 
բարիումի կարբոնատը (20.13.41)) 
- բարիումի մաքրված օքսիդը (20.13.25.600) 
- հողաներկերը՝ խառնված այլ նյութերի հետ կամ ներկայացված մանրացված տեսքով 
ջրում կամ յուղի մեջ (20.30.12)  
 - երկաթի հանքաքարերը (07.10.10) և հողաներկերը, որոնք պարունակում են ավելի 
քան 70 զանգ. % Fe2O3-ի տեսքով կապող երկաթ 
- 08.99.21.900 ստորադիրքի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը  
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08.91.19.100 Սուլֆատ և կարբոնատ բարիումի բնական 

08.91.19.130 Սուլֆատ բարիումի բնական (բարիտ) 

08.91.19.150 Կարբոնատ բարիումի բնական (վիտերիտ) 

08.91.19.200 Սառնաքար (կրիոլիթ) բնական, քիոլիտ բնական 

08.91.19.300 Բորատներ բնական և դրանց խտանյութերը, բորաթթու բնական 

08.91.19.350 Բորատներ նատրիումի բնական 

08.91.19.390 Բորատներ բնական (բացի նատրիումից) և դրանց խտանյութերը, բորաթթու բնական 

08.91.19.400 Ֆտորասպաթ 

08.91.19.430 Ֆտորասպաթ կալցիումի ֆտորիդի պարունակությամբ ոչ ավելի քան 97% զանգվածի 
չափով 

08.91.19.450 Ֆտորասպաթ կալցիումի ֆտորիդի պարունակությամբ ավելի քան 97% զանգվածի 
չափով 

08.91.19.500 Կիզերիտ, էպսոմիտ, երկաթի օքսիդներ փայլարային բնական 

08.91.19.530 Կիզերիտ, էպսոմիտ (մագնեզիումի սուլֆատներ բնական) 

08.91.19.570 Օքսիդներ երկաթի փայլարային բնական 

08.91.19.900 Նյութեր հանքային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

08.92 Տորֆ 

08.92.1 Տորֆ 
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08.92.10 Տորֆ 
 
Տորֆը, ներառյալ ծակոտկեն կամ մամլած տորֆը պարունակում են բրածո բույսերի 
կուտակվածք և օգտագործվում են նաև որպես վառելիք: 
Տորֆը կարծր վառելիք է, գոյանում է բարձր խոնավության և օդի սահմանափակ 
մուտքի պայմաններում մեռած բուսականության աստիճանաբար կուտակման 
արդյունքում (ածխացման առաջնային փուլը): Տորֆը սովորաբար ունենում է ոչ մեծ 
տեսակարար կշիռ և թելքավոր կառուցվածք:  
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տորֆի բոլոր տեսակները, ներառյալ որպես վառելիք օգտագործվող չորացրած կամ 
շեղջաքարացված տորֆը 
- մանրացրած տորֆը, տորֆի փշուրը և այլն, որոնք օգտագործվում են որպես 
գոմափռոց անասունների համար, հողի համար պարարտանյութ և այլ նպատակների 
համար  
- տորֆի խառնուրդն ավազի կամ կավի հետ անկախ այն բանից, դրանք 
պարունակում են, թե ոչ որոշ քանակությամբ սննդարար տարրեր` ազոտ, ֆոսֆոր 
կամ կալիում (այդպիսի խառնուրդներն օգտագործվում են որպես հող` 
ծաղկամանների համար)  
  
Բացառվում է` 
- տորֆի թելքերը` (հայտնի է ինչպես «բերանդի»), մանածագործական 
նպատակներով օգտագործելու համար 
- ծաղկամանները և տորֆից այլ արտադրատեսակները, ներառյալ շենքերի 
մեկուսացման համար օգտագործվող թերթերը (կաղապարմամբ կամ կտրմամբ 
ստացված) 
-տորֆից ստացված բրիկետները, գնդիկները և պինդ վառելիքի համանման ձևերը, 
տես 19.20.13 
- տորֆից ստացված բրիկետները, գնդիկները և պինդ վառելիքի համանման ձևերը, 
տես 19.20.13 

08.92.10.000 Տորֆ 

08.93 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր 

08.93.1 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր 
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08.93.10 Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր.  ծովի ջուր 
 
Արդյունաբերական նշանակման աղն ունի գործարանային կիրառություն՝ որպես 
հումք կամ արտադրական գործընթացներում որպես միջանկյալ նյութ:  
Բնափոխված աղն օգտագործվում է քլորաջրածնական թթվի, քլորի, կալցիումի 
քլորիդի, նատրիումի նիտրատի, նատրիումի սուլֆատների, նատրիումի 
կարբոնատների, նատրիումի հիդրօքսիդների, նատրիումի քլորատի, նատրիումի 
հիպոքլորիտի, նատրիումի գերքլորատի, մետաղական նատրիումի արտադրության 
համար և այլ նպատակներով: 
 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- այն աղը, որն ընդերքից արդյունահանվում է դասաական եղանակով: 
 

- ծովի ջրի՝ արևի տակ բնական շոգեհանման եղանակով ստացված արևային աղը 
(ծովի աղը), զտված աղը՝ հագեցած աղաջրի գոլորշիացման եղանակով: 
- մնացորդային նատրիումի քլորիդը, մասնավորապես այն, որը մնացել է քիմիական 
գործընթացից հետո (օրինակ՝ էլեկտրոլիզը) կամ ստացվել է որոշ հանքաքարերի 
մշակումից՝ որպես կողմնակի մթերք 
 
 
 Բացառվում է` 
 
- աղային համեմունքները (10.84.12) 
- նատրիումի քլորիդի լուծույթը (ներառյալ ծովաջուրը) որպես դեղամիջոց 
(20.59.59.630) 
- նատրիումի քլորիդի մշակված բյուրեղները՝ յուրաքանչյուրը 2,5 գ-ից ոչ պակաս 
(բացի օպտիկական տարրերից) (20.59.59)  
- կերակրի աղը, տես 10.84.30 

08.93.10.300 Աղ ծովի (ստացված արևի տակ չորացման եղանակով) 

08.93.10.500 Աղ վակուումային (լուծույթից արդյունահանվող) 

08.93.10.700 Աղ լուծույթում (լուծույթից արդյունահանվող) 

08.93.10.900 Աղ և նատրիումի քլորիդ, այլ 

08.99 Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

08.99.1 Բիտումներ և ասֆալտ բնական, ասֆալտիտներ և ասֆալտային ապարներ 
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08.99.10 Բիտումներ և ասֆալտ բնական, ասֆալտիտներ և ասֆալտային ապարներ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
 
- բնական բիտում և բնական ասֆալտ (ներառյալ Տրինիդադ լճի ասֆալտ) և որոշ 
երկրներում հայտնի «ասֆալտային ավազներ» (դրանք դարչնագույն են կամ սև, 
ամուր են կամ շատ մածուցիկ) 
- ասֆալտիտներ, ասֆալտային կրաքարեր և այլ ասֆալտային ապարներ, անկախ 
նրանից ենթարկված են մշակման թե ոչ, ցրված վիճակում են, թե միասին խառը 
վիճակում 
- ջրածնազերծված և փոշիացված բնական բիտում ջրում մանրացված և աննշան 
քանակի էմուլսարար (մակերևութաակտիվ նյութ) պարունակող, որն ավելացվում է 
տեղափոխման ժամանակ պահումը հեշտացնելու համար, օգտագործվում են 
ճանապարհային ծածկերի, ջրամեկուսացման համար, ինչպես նաև լաքեր և արծններ 
պատրաստելու համար և այլն 
 
Բացառվում է` 
- «մակադամ» տիպի ձյութային ճանապարհային պատվածքը (08.12.13) 
- բիտումավոր ածուխը 05.10.10.200) 
- բիտումավոր գորշ ածուխը (05.20.10) 
- բիտումը` ստացված նավթից (19.20.42) 
- բիտումավոր խառնուրդները բնական բիտումի հիմքի վրա տարբեր նյութերի 
խառնուրդով, բացի ջրից և էմուլսարարներից (23.99.13) 
- ասֆալտից իրերը (23.99.12) 
- բիտումավոր կամ նավթաբեր թերթաքարերը, բիտումավոր ավազները (06.10.20) 

08.99.10.000 Բիտումներ և ասֆալտ բնական 

08.99.2 Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. անմշակ 

08.99.21 Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր (բացի տեխնիկական ալմաստներից) 
անմշակ, սղոցած կամ կոպիտ մշակված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չմշակված կամ նախնական մշակման ենթարկված արդյունաբերական քարերը, 
այսինքն՝ ալմաստներն իրենց բնական վիճակում: 
 Ոչ արդյունաբերական են համարվում բնական ալմաստները, որոնք շնորհիվ իրենց 
բնորոշ առանձնահատկությունների օգտագործվում են ոսկերչության և 
արծաթագործության մեջ: 
 
-ալմաստ, որը մաքուր վիճակում իրենից ներկայացնում է ածխածնի բյուրեղային 
տարաձև (եթե այն մաքուր վիճակում է) շատ բարձր բեկման ցուցանիշով և 
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մանրացման աստիճանով քար: Այն շատ կարծր է: Ալմաստն օգտագործվում է 
զարդերի արտադրության և արդյունաբերական նպատակներով: 
 
Բացառվում է` 
 - ալմաստներ բնական չմշակված արդյունաբերական (08.99.22) 
- ալմաստներ բնական մշակված, չագուցված և չամրացված (32.12.12) 
 
 
08.99.21.900 ստորադիրքը ներառում է` 
 
-բնական թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը, որպես կանոն, ունեն բյուրեղային 
կառուցվածք և կախված գույնից, փայլից, դիմացկունությունից և այլնից դրանք 
օգտագործվում են ոսկերչության և արծաթագործության մեջ, ժամագործության մեջ, 
տարբեր սարքերում և այլ արդյունաբերական նպատակներով: 
 
- բնական չմշակված կամ սղոցման, ճեղքման ճանապարհով կոպիտ մշակված 
քարերը, այսինքն` այն քարերը, որոնք ունեն նախնական ձև և պետք է ենթարկվեն 
հետագա մշակման: 

 
 

Բնական թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերին են պատկանում՝ 

Միներալ                                                     Առևտրային անվանումը 

Ամբլիգոնիտ Ամբլիգոնիտ  

Մոնտեբրազիտ 

Ամֆիբոլ (խումբ) 

Ճառագայթաքար (ակտինոլիթ) Ճառագայթաքար (ակտինոլիթ), Նեֆրիտ, 
Ժադեիտ 

Տրեմոլիտ  Տրեմոլիտ 

Ռոդոնիտ  Ռոդոնիտ 

Անդալուզիտ  Անդալուզիտ  

Քիաստոլիտ 

Ապատիտ  Ապատիտ 
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Արագոնիտ  Արագոնիտ, Ամոլիտ 

Աքսինիտ   Աքսինիտ 

Խաժաքար (ազուրիտ) Խաժաքար (ազուրիտ) (շեսիլիտ) 
(ազուրիտ)- մալաքիտ 

Բենիտոիտ  Բենիտոիտ 

Բերյուղ Զմրուխտ  

Ծովակն (աքվամարին) 

Անգույն բերյուղ- գոշենիտ 

Դեղին բերյուղ 

Վարդագույն բերյուղ- մորգանիտ 

 Հելիոդոր 

 Ոսկե բերյուղ  

Կանաչ բերյուղ  

Կարմիր բերյուղ, բիքսբիտ 

Բերիլոնիտ  Բերիլոնիտ 

Բրազիլիանիտ   Բրազիլիանիտ 

Կրասպաթ (կալցիտ)  Կրասպաթ (կալցիտ) 

Անագաքար (կասիտերիտ)  Անագաքար (կասիտերիտ) 

Ցերուսիտ  Ցերուսիտ 

Քրիզոբերիլ  Քրիզոբերիլ 

 Քրիզոբերիլ«կատվի աչքե 

 Ոսկեբյուրեղ (ալեքսանդրիտ) 

 Ոսկեբյուրեղ (ալեքսանդրիտ)  «կատվի 
աչքե 
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Քրիզոկոլա  Քրիզոկոլա 

Կորդիերիտ  Կորդիերիտ 

Կորունդ  Սուտակ (ռուբին)  

Աստղային սուտակ (ռուբին) 

Շափյուղա (սապֆիր) 

Աստղային շափյուղա (սապֆիր)  

Շափյուղա (սապֆիր) «կատվի աչք» 

Շափյուղա կամ կորունդ գունային 
որոշմամբ 

Պադպարադշախ նարնջագույն 

Շափյուղա (սապֆիր) «սև աստղե  և այլն 

Դանբուրիտ Դանբուրիտ 

Դատոլիթ Դատոլիթ 

Դիասպոր Դիասպոր 

Դյումորտիերիտ  Դյումորտիերիտ 

Էպիդոտ  Էպիդոտ 

Էվկլազ  Էվկլազ 

Դաշտային սպաթ (խումբ) 

Ալբիտ  Ալբիտ  

Մաու-սիտ- սիտ/ Ժադեիտ ալբիտ 

Լաբրադորիտ  Լաբրադորիտ, Սպեկտրոլիտ 

Միկրոկլին  Ամազոնիտ, Միկրոկլին 

Օլիգոկլազ  Ավանտյուրին դաշտային սպաթ  

Արևաքար 
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Օրթոկլազ  Օրթոկլազ (դեղին) 

Ֆտորասպաթ  Ֆտորասպաթ 

Նռնաքար (խումբ) 

Ալմանդին  Նռնաքար, Ալմանդին  

Նռնաքար, Ռոդոլիտ 

Անդրադիդ Նռնաքար, Անդրադիդ 

 Նռնաքար, Դեմանտոիդ 

Նռնաքար, Մելանիտ 

Գրոսուլյար Նռնաքար, Գրոսուլյար տարբեր գույների 

Նռնաքար, Գրոսուլյար քրոմ 

Ցավոլիտ 

Նռնաքար, Հեսոնիտ 

Հրակն (պիրոպ) Նռնաքար, Հրակն (պիրոպ) 

Շպեսարտիտ Նռնաքար, Շպեսարտիտ 

Արյունաքար (հեմատիտ) Արյունաքար (հեմատիտ) 

Իդոկրազ Իդոկրազ  

Վեզուվիանիտ 

 Կալիֆոռնիտ 

Կոռնեռուպին  Կոռնեռուպին 

Կիանիտ  Կիանիտ 

Լաջվարդ (լազուրիտ)  Լաջվարդ (լազուրիտ)  

Դժոխաքար-լաջվարդ  

Դժոխաքար 
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Լազուլիտ Լազուլիտ 

Մոլոշաքար (մալաքիտ) Մոլոշաքար (մալաքիտ) 

Լուսաքար (մարկազիտ)  Լուսաքար (մարկազիտ) 

Վանակատ Վանակատ ծիածանվող (օբսիդիան) 
(հրաբխային ապակի) 

Ձիթակն (օլիվին) Պերիդոտ 

Ծիածանաքար Ծիածանաքար (օպալ), սև ծիածանաքար 

Գետաքարի ծիածանաքար 

Բոցածիածանաքար  

Ծիածանաքար արլեկին 

Մշկային ծիածանաքար 

Պրազեմային ծիածանաքար 

Ծիածանաքար- մայր ապար 

Ջրագույն ծիածանաքար 

Փայտանյութի ծիածանաքար 

Պրենիտ Պրենիտ 

Երկաթահրաքարեր (պիրիտներ) Երկաթահրաքարեր (պիրիտներ) 
(լուսաքար) 

(ծծմբային մետաղներ) 

Պիրոֆիլիտ Պիրոֆիլիտ 

Պիրոքսեն (խումբ) 

Դիօպսիդ  Դիօպսիդ Աստղային դիօպսիդ 

Էնստատիտ - հիպերսթեն Էնստատիտ - հիպերսթեն 

Ժադեիտ   Ժադեիտ   
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Քլորամելանիտ 

Սպոդումեն Սպոդումեն (բոլոր գույների) 

Կունցիտ 

Գիդենիտ 

Որձաքար (քվարց) Ագատ (տարբեր գույների) 

Բոցագատ 

Եղնգնաքար (օնիքս) 

Սարդոնիքս 

Մեղեսիկ (ամեթիստ) 

Ավանտյուրին որձաքար (քվարց) 

Ավանտյուրին 

Երկնագույն որձաքար (քվարց) 

Քաղկեդոն 

Քրիզոպրազ 

Ցիտրին, դեղին որձաքար (քվարց) 

Սարդիոն (կորնելիան) 

Կանաչ որձաքար (քվարց), պրազիոլիտ 

Կարմրաբիծ քաղկեդոն 

Գնդակերպ հասպիս 

Կայծքարահող 

Մարիոն, Ծխագույն որձաքար (քվարց) 

Մշկային ագատ 

Ծառակերպ ագատ 

Զոլավոր ագատ 
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Պրազեմ 

Որձաքար (քվարց)`կատվի աչք 

Որձաքար (քվարց)` բազեի աչք 

Որձաքար (քվարց)`վագրի աչք 

Լեռնային բյուրեղապակի, որձաքար 
(քվարց)  

Վարդագույն որձաքար (քվարց) 

Ծխագույն որձաքար (քվարց) 

Մանուշակագույն որձաքար (քվարց) 

Ռոդոքրոզիտ Ռոդոքրոզիտ 

Սկապոլիտ Սկապոլիտ 

Օձաքար (սերպենտին) 

 

Բոուենիտ 

Օձաքար (սերպենտին) 

Վիլյամսիտ 

Սինգալիթ Սինգալիթ 

Սոդալիթ Սոդալիթ 

Սմիթսոնիտ Սմիթսոնիտ, Բոնամիտ 

Ցինկախաբուկ (սֆալերիտ) Ցինկախաբուկ (սֆալերիտ) 

Շպինել Շպինել (բոլոր գույների) 

Պլեոնաստ սև շպինել 

Տալկ  Ճարպաքար (ստեատիտ), օճառաքար 

Սֆեն (տիտանիտ) Սֆեն 

Տպազիոն (տոպազ) Տպազիոն (տոպազ) (բոլոր գույների) 

Տուրմալին Տուրմալին (բոլոր գույների) 
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Անքրոիտ 

Դրավիտ 

Ինդիգոլիտ 

Ռուբելիտ 

Տուրմալին` կատվի աչք 

Տուգտուպիտ Տուգտուպիտ 

Փիրուզ  

 

Փիրուզ  

Փիրուզ- մայր տեսակ 

Վարիսցիտ Վարիսցիտ 

Վերդիտ Վերդիտ 

Վեզուվիանիտ (տես Իդոկրազը)  

Ցիրկոն Ցիրկոն (բոլոր գույների) 

Զոիզիտ  Զոիզիտ (բոլոր գույների)  

Տանզանիտ 

Թուլիտ 

 

 

08.99.21.910 ստորադիրքը ներառում է` 

- առաջին կարգի թանկարժեք չմշակված քարերը` զմրուխտ, սուտակ (ռուբին), 
կապույտ շափյուղա (սապֆիր), բացառությամբ չմշակված ալմաստը (դասակարգվում 
է` 08.99.21.100):  

  

08.99.21.920 ստորադիրքը ներառում է` 

- երկրորդ կարգի թանկարժեք չմշակված քարերը` քրիզոբերիլ, ոսկեբյուրեղ 
(ալեքսանդրիտ), նարնջագույն, կանաչ և մանուշակագույն շափյուղա (սապֆիր), 
ազնիվ սև ծիածանաքար, ազնիվ ժադեիտ 
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 08.99.21.930 ստորադիրքը ներառում է` 

- երրորդ կարգի թանկարժեք չմշակված քարերը` թափանցիկ դեմանտոիդ (ուրալյան 
քրիզոլիթ), թափանցիկ շպինել, ազնիվ սպիտակ և բոցագույն ծիածանաքար, 
աքվամարին, տպազիոն (տոպազ), ռոդոլիտ, թափանցիկ տուրմալին 

 

08.99.21.940 ստորադիրքը ներառում է` 

- չորրորդ կարգի թանկարժեք չմշակված քարերը` ձիթակն (քրիզոլիթ, թափանցիկ 
օլիվին), ցիրկոն, դեղին, կանաչ և վարդագույն բերյուղ, կունցիթ (թափանցիկ 
սպոդումեն), փիրուզ, մեղեսիկ (ամեթիստ), հրակն (պիրոպ), ալմանդին  

 

08.99.21.950-08.99.21.960 ստորադիրքերում ներառվում են կիսաթանկարժեք և 
ոսկերչաարհեստագործական քարերը: Ոսկերչաարհեստագործական քարերի խումբը 
կազմում են պինդ ոչ թափանցիկ քարերը, որոնցից լավագույնները, թանկարժեք 
քարերին հավասարապես, օգտագործվում են ոսկերչական արտադրատեսակների 
արտադրությունում, իսկ սովորական հումքը` արդուզարդեղենի և հուշանվերների 
արտադրությունում: Ոսկերչաարհեստագործական քարերի որակը որոշվում է հումքի 
կամ կիսապատրաստվածքի նկատմամբ, որը սովորոբար իրացվում է խոշոր 
խմբաքանակներով: Այստեղ են դասակարգվում նաև արդուզարդեղենի 
պատրաստման համար օգտագործվող բարձր որակական հատկանիշներով 
արհեստագործական քարերի հազվագյուտ տեսակները, որոնք արժեք են 
ներկայացնում համաշխարհային շուկայում, օրինակ` կիսաթափանցիկ, մեղրագույն, 
ցայտուն սպիտակ զոլերով մարմարային օնիքսը, բազմերանգ, գեղեցիկ պատկերով 
(ՙբնանկարչական՚) հասպիսը, սև-արծաթային թավշափայլով վանակատը 
(օբսիդիան), համասեռ, ճիլ սև սաթը և այլն: 

08.99.21.950 ստորադիրքը ներառում է`  

-կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական առաջին կարգի չմշակված 
քարերը` քրիզոպրազ, ցիտրին (դեղին որձաքար), արևաքար (օլիգոկլազ), լուսնաքար 
(օրթոկլազ), լաջվարդ (լազուրիտ), ժադեիտ, նեֆրիտ, մոլոշաքար (մալաքիտ), 
չարոիտ, սաթ, վանակն (անգույն, ծխագույն) 

08.99.21.960 ստորադիրքը ներառում է` 

 -կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական երկրորդ կարգի չմշակված 
քարերը` ագատ, ամազոնիտ, հեմատիտ-արյունաքար, ռոդոնիտ (վարդաքար), ոչ 
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թափանցիկ ծիածանվող դաշտային սպաթերը, վանակատ ծիածանվող (օբսիդիան), 
էպիդոտ-նռնաքարե և վեզուվիան ռոդինգիտներ (ժադեր) 

 

08.99.21.970 ստորադիրքը ներառում է` 

-արհեստագործական չմշակված հետևյալ քարերը` հասպիս, մարմարային օնիքս, 
վանակատ (օբսիդիան), սև սաթ, քարացած ծառ, լիստվենիտ, նախշազարդ կայծքար, 
գրաֆիկական պեգմատիտ, ֆլյուորիտ (ֆտորասպաթ), ավանտյուրինի քվարցիտ, 
սելենիտ, ագալմատոլիթ, գունավոր մարմար և այլն: 

 

08.99.21.990 ստորադիրքը ներառում է` 

- ոսկերչական, ոսկերչաարհեստագործական և արդուզարդեղենի պատրաստման 
համար օգտագործվող 08.99.21.900 ստորադիրքի պարզաբանման մեջ թվարկված 
քարերը: 

 

Բացառվում է՝ 

- 08.99.22.200 ստորադիրքի բնական հղկանյութերը  

- այլ եղանակներով մշակված բնական թանկարժեք քարերը (32.12.11.100) 

- թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք սինթետիկ քարերը (32.12.11.700) 

- 08.91.11 ենթակարգում դասակարգվող բյուրեղները և ապարները 

08.99.21.100 Ալմաստներ չտեսակավորված ոչ արդյունաբերական, չմշակված կամ ուղղակի 
սղոցված, ջարդված կամ ենթարկված սևամշակման 

08.99.21.900 Քարեր թանկարժեք (բացի ալմաստներից) կամ կիսաթանկարժեք, չմշակված 
08.99.21.910 Զմրուխտ, սուտակ (ռուբին), շափյուղա (սապֆիր) կապույտ, չմշակած (առաջին 

կարգի) 
08.99.21.920 Թանկարժեք քարեր երկրորդ կարգի, չմշակված 
08.99.21.930 Թանկարժեք քարեր երրրորդ կարգի, չմշակված 

08.99.21.940 Թանկարժեք քարեր չորրորդ կարգի, չմշակված 

08.99.21.950 Կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական քարեր առաջին կարգի, չմշակված 
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08.99.21.960 Կիսաթանկարժեք և ոսկերչաարհեստագործական քարեր երկրորդ կարգի, չմշակված 

08.99.21.970 Արհեստագործական քարեր այլ, չմշակած 
08.99.21.990 Քարեր թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք, չմշակված, այլ 
08.99.22 Տեխնիկական ալմաստներ անմշակ, սղոցած կամ կոպիտ մշակված. պեմզա. 

զմռնիտ, կորունդ, նռնաքար և բնական այլ հղկանյութեր  
 
 
Պեմզան հրաբխային ապարի շատ ծակոտկեն տարատեսակ է, կոպիտ է և շատ 
թեթև, ունի սպիտակավուն, մոխրագույն, երբեմն դարչնագույն կամ կարմիր գույն: 
Տվյալ ենթակարգում ներառվում է նաև ջարդված, մանրացրած կամ փոշիացրած 
պեմզան:  
Զմռնիտը երկաթի օքսիդի և փայլարի մասնիկների հետ խառնված ալյումինի օքսիդի 
մանր և կարծր բյուրեղներից գոյացած խիտ ապար է: Այն հաճախ ներկայացվում է 
քարի տեսքով և սովորական ջարդումից հետո օգտագործվում է որպես հղկանյութ:  
Բնական կորունդը նույնպես հիմնականում կազմված է ալյումինի օքսիդից, բայց ի 
տարբերություն զմռնիտի, ալյումինի օքսիդն այս ապարի մեջ մանր հատիկների 
տեսքով է: 
Բնական կորունդը դասվում է այս ենթակարգում նույնիսկ այն դեպքում, եթե այն 
ենթարկվել է ջերմամշակման: 
Ուրիշ բնական հղկանյութերի մեջ ներառվում են տրեպելը (փափուկ քար) - դա 
մոխրային գորշ մթերք է, որն օգտագործվում է որպես փափուկ հղկանյութ կամ 
փայլեցման միջոց և հաղարջակնը: 
 
  
Գոյություն ունեն բնական ալմաստների հետևյալ տեսակները` 
 
- ալմաստներ` թափանցիկ են և իրենց բնորոշ հատկությունների պատճառով չեն 
օգտագործվում ոսկերչության և արծաթագործության մեջ  
- սև ալմաստներ` ավելի ամուր են, քան թափանցիկ ալմաստները 
- ցածրորակ ալմաստներ` անթափանց և կարծր ալմաստներն են և պիտանի չեն 
կտրատման համար 
Այս ալմաստները, որպես կանոն, ունեն արդյունաբերական նշանակություն: 
 
Բացառվում է` 
- թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը (08.99.21.900) 
- արհեստական հղկանյութերը (20.13.64.500, 23.99.15) 
- բնական կամ սինթետիկ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի փոշին (32.12.11) 
- ալմաստներ բնական չմշակված արդյունաբերական (08.99.22.100) 

  - ալմաստներ բնական մշակված, չագուցված և չամրացված (32.12.12) 

08.99.22.100 Ալմաստներ արդյունաբերական, չմշակված կամ ուղղակի սղոցված, ջարդված կամ 
ենթարկված սևամշակման 
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08.99.22.200 Պեմզա, հղկանյութեր բնական 

08.99.22.210 Պեմզա 

08.99.22.220 Զմռնիտ 

08.99.22.230 Կորունդ բնական 

08.99.22.240 Նռնաքար բնական 

08.99.22.290 Հղկանյութեր բնական, այլ 

08.99.29 Այլ միներալներ  
  
Բնական գրաքարը (հայտնի է ինչպես պլյումբագո կամ սև կապար), իրենից 
ներկայացնում է ածխածնի տարատեսակ: Առանձնահատուկ է իր փայլով և թղթի վրա 
գծանշելու հնարավորությամբ: Գրաքարի ամենամաքուր տեսակներում ածխածնի 
պարունակությունը կազմում է 90-96%, իսկ այլ դեպքերում՝ 40-80 %: 
Բնական գրաքարը մնում է տվյալ ենթակարգում, եթե այն ենթարկվել է 
ջերմամշակման խառնուրդները հեռացնելու նպատակով: Որձաքարն իրենից 
ներկայացնում է բնական ճանապարհով առաջացած կայծքարի բյուրեղներ: 
Որձաքարը ներառվում է այս ենթակարգում միայն այն դեպքում, եթե այն 
բավարարում է հետևյալ երկու պայմաններին՝ 
- այն պետք է լինի հում վիճակում և ենթարկված լինի միայն այնպիսի մշակման, որը 
թույլատրվում է տվյալ հատվածի պարզաբանմամբ 
- այն չպետք է լինի այնպիսի տարատեսակ և ունենա այնպիսի հատկություններ, 
որոնք անհրաժեշտ են թանկարժեք քարերի պատրաստման համար: 
Քվարցիտը շատ ամուր խիտ ապար է՝ կազմված սիլիկահողային կապող 
գոյացության հետ շեղջաքարացված որձաքարի հատիկներից: 
Քվարցիտը դասակարգվում է այս ենթակարգում, երբ այն հում վիճակում է և 
մշակման է ենթարկվել միայն ըստ տվյալ հատվածի պարզաբանման: Օգտագործվում 
է հրահեստ արդյունաբերության, մետաղագործության մեջ որպես հալանյութ: 
Այս նյութերն իրենցից ներկայացնում են սիլիկահողեր, որոնք գոյացել են քարացած 
օրգանիզմներից, շատ թեթև են: 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -հետևյալ հիմնական սիլիկահողերը՝ կիզելգուր, տրեպել, դիատոմիտ՝ այդ թվում 
թրծված դիատոմիտը:  
Այդ գրունտերի մեծ մասն օգտագործվում է կրակակայուն կամ ջերմաձայնամեկուսիչ 
նյութերի պատրաստման համար: 
 
- մագնեզիտը (ջիոբերտիտ), որը բնության մեջ գոյանում է որպես մագնեզիումի 
կարբոնատ: 
- մագնեզիումի հետևյալ տեսակները՝ հալված մագնեզիում, գերաթուրծ մագնեզիում, 
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կաուստիկում խարանված մագնեզիում 
- մագնեզիումի օքսիդ՝ ստացված մագնեզիումի հիդրօքսիդի կամ մագնեզիումի 
նստվածքային կարբոնատի շիկացմամբ, հիմնականում օգտագործվում է 
դեղագործության մեջ, սպիտակ փոշենման նյութ է 98% մաքրությամբ 
- մագնեզիումի օքսիդ՝ ստացված աղեղային վառարանում հալման ճանապարհով, 
անգույն է, 97% -ից ոչ ավել մաքրությամբ 
- մագնեզիումի օքսիդ՝ ստացված ծովաջրի նստվածքից մագնեզիումի հիդրօքսիդի 
շիկացմամբ, մաքրությունը՝ 91-98% է 
 
 - լեռնային ապարի տեսքով հում անկիզաքարը, չմշակված անկիզաքարը, լվացած 
թելքը, հատիկների կամ փոշու տեսքով, ինչպես նաև անկիզաքարային թափոնները:  
Անկիզաքարը որոշակի լեռնային ապարների փլուզման արդյունքում ստացված 
բնական միներալ է: Ունի թելքային կառուցվածք: Սովորաբար լինում է սպիտակ, 
երբեմն՝ մոխրագույն, կանաչավուն, կապույտ կամ մուգ դարչնագույն երանգներով: 
Հիմնական հատկությունը հրակայունությունն է և թթվակայունությունը: 
  
Փայլարը (մուսկովիտ, ֆլոգոպիտ, բիոտիտ և այլն) խմբավորվում է ալյումինի 
սիլիկատների համալիրում: 
- հում փայլար, որը կազմված է ոչ ճիշտ ձևի փայլարի բյուրեղներից 
- թիթեղային փայլար, որն ստացվում է հում փայլարի շիկացման ճանապարհով, ունի 
ոչ ճիշտ բազմանկյան ձև, թիթեղների հաստությունը փոփոխվում է 200-750 
միկրոմետր 
- շերտատված փայլար, ստացվում է փայլարի թիթեղների ճեղքման ճանապարհով, 
ունի ոչ ճիշտ բազմանկյան ձև 
- փայլարի մնացուկները և փոշին 
  
Ինչպես բնական ստեատիտը, այնպես էլ տալկը հանդիսանում են մագնեզիումի 
հիդրատացրած սիլիկատով հարուստ հանքային նյութեր: 
Բնական ստեատիտը կարող է ընդունել ցանկացած ձև և մշակվել այնպես, ինչպես 
08.11.11 ենթակարգի քարերը: Օճառաքարը հանդիսանում է բնական ստեատիտի 
տարատեսակ: 
 
Տալկը կարող է մշակման ենթարկվել միայն տվյալ հատվածի պարզաբանման 
սահմաններում: Այն ավելի հաճախ հանդիպում է հում կամ փոշենման վիճակում: 
  
- դաշտային սպաթը, լեյցիտը, նեֆելինը և նեֆելինային սիենիտը, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են ալյումինի բարդ սիլիկատների և ալկալիների կամ հողալկալիական 
մետաղների միացում, օգտագործվում են որպես հալանյութ խեցեգործական 
արդյունաբերության մեջ 
 
- հանքային ծագման մոխիրը և գերաթուրծ աղյուսը (կլինկեր) 
 - կելպը և այլ բուսական մոխիրը (կելպը ծովային որոշակի տիպի ջրիմուռների 
մոխրացման արդյունքում ստացված նյութ է, հիմնականում օգտագործվում է յոդի 
արտազատման համար կամ ապակու արդյունաբերության մեջ) 
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 - բրնձի թեփուկներից առաջացած մոխիրը, օգտագործվում է ձայնամեկուսիչ աղյուսի 
կամ այլ ձայնամեկուսիչ արտադրատեսակների պատրաստման համար 
 - ոսկրային մոխիրը, որն ստացվում է բաց օդում ոսկորների շիկացման արդյունքում, 
օգտագործվում է որպես հողի պարարտանյութ և կոճղակաղապարի պատվածք 
պղնձի հալման ժամանակ  
 - հում կալիական աղեր, ստացվում են շաքարի արդյունաբերությունում կերի մաթի 
մնացորդներից 
 
 
Վերմիկուլիտը փայլարին նման միներալ է, բայց սովորաբար ավելի մանր 
թեփուկների տեսքով: Պեռլիտը և քլորիդները քիմիական կազմով վերմիկուլիտին 
նման միներալներ են: Տաքացնելիս այս միներալները ուռչում են և այդ տեսքով 
օգտագործվում են որպես ջերմամեկուսիչ նյութ: 
 
- մագնեզիումի հիդրատացրած հիմնային կարբոնատը (20.13.43) 
- մագնեզիումի օքսիդի մշակված բյուրեղները (20.59.59)  
- մագնեզիումի օքսիդից ստացված օպտիկական տարրերը (26.70.21.800) 
- տրեպելը (կարմիր քար), այն ստացվում է որոշակի ապարների բնական 
կազմալուծման արդյունքում, այդ պատճառով չի հանդիսանում դիատոմային հող 
- ակտիվացրած դիատոմիտը, օրինակ` եռակալվող ազդանյութերի (նատրիումի 
քլորիդ, նատրիումի կարբոնատ) հետ դիատոմիտի շեղջաքարացումը 
- չմշակված կամ կոպտամշակված քվարցիտը, որն օգտագործվում է որպես 
շինարարական քար (08.11.12.500) 
- ձևով ճանապարհային կամ կամրջային չորսվակասալ հիշեցնող քվարցիտները, 
քարե սալիկները կամ եզրաքարերը 
- բնական քվարցային ավազը (08.11.12.500) 
- կայծքարը և 08.12.12 ենթակարգի այլ արտադրանքը 
- արհեստական գրաքարը (այն շատ նման է բնականին, բայց ունի մաքրության 
ավելի բարձր աստիճան), կոլոիդային (սոսնձակերպ նյութ) կամ կիսակոլոիդային 
գրաքարը և այն արտադրատեսակները, որոնց պատրաստման համար օգտագործվել 
է գրաքար (23.99.14) 
- բնական գրաքարից պատրաստված առարկաները (23.20.14.300, 23.20.14.500, 
23.99.19.700, 27.90.13) 
  
Բացառվում է` 

- մթերքը, որն ստացվում է փայլարի թիթեղներից կտրման կամ դրոշմման 
ճանապարհով (23.99.19.500, 27.51.2, հատված 29) և արտադրանքը, որը ստացվում է 
միացված ճեղքվածքներից կամ փափկացրած փայլարից (26.82.16.500) 
- վերմիկուլիտը, որը փայլարին նման միներալ է, ինչպես նաև մարգարտաքարը 
(պերլիտ) և քլորիտները (08.99.23.700) 
- հիգիենիկ նպատակով օգտագործվող փոշենման փաթեթավորված տալկը 
մանրածախ առևտրի համար (20.42.14) 
- դաշտային սպաթի ավազը (08.12.11.900) 
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- վերմիկուլիտը, պեռլիտը, քլորիդները փքված (կամ շերտատված) տեսքով 
(23.99.19.200) 
- խարամները շինարարության համար (08.12.13.300) 
- մուրը կենդանական ծագման, որն ստացվում է փակ անոթում ոսկորների շիկացման 
ճանապարհով (20.14.71.200) 
- խարամները և մոխիրը, որոնք ստացվում են հանքաքարի մշակման կամ 
մետաղագործական գործընթացների արդյունքում (24.10.71) 

08.99.29.100 Գրաքար (գրաֆիտ), որձաքար և քվարցիտ բնական 

08.99.29.110 Գրաքար (գրաֆիտ) բնական 

08.99.29.120 Որձաքար և քվարցիտ, արդյունաբերական օգտագործման համար (բացի բնական 
քվարցային ավազից) 

08.99.29.200 Դիատոմիտներ (ներառյալ սիլիկահողերը և ինֆուզորիական հողերը) 

08.99.29.300 Մագնեզիումի կարբոնատ բնական, մագնեզիա և մագնեզիումի օքսիդներ, այլ 

08.99.29.310 Մագնեզիտ, մագնեզիումի կարբոնատ բնական 

08.99.29.320 Մագնեզիա, ինչպես բնական մագնեզիումից, այնպես էլ ծովաջրից կամ աղային 
աղբյուրներից 

08.99.29.400 Անկիզաքար (ասբեստ) 

08.99.29.500 Փայլար, տալկ (ներառյալ ստեատիտը) 

08.99.29.510 Փայլար չմշակված, փայլար ճեղքված թիթեղիկների կամ թեփուկների, փայլարի փոշի 
և փայլարային մնացուկներ 

08.99.29.520 Տալկ (ներառյալ ստեատիտը) 

08.99.29.600 Սպաթ դաշտային, լեյցիտ, նեֆելին և սիենիտ նեֆելինային 

08.99.29.610 Սպաթ դաշտային և նյութեր դաշտային սպաթից, այլ 

08.99.29.620 Լեյցիտ 

08.99.29.630 Նեֆելին և սիենիտ նեֆելինի 

08.99.29.700 Վերմիկուլիտ, պեռլիտ և քլորիդներ (չփրփրած) 

08.99.29.800 Խարամ և մոխիր (բացի 08.12.13 ենթակարգին վերաբերող` շինարարության համար 
օգտագործվող խարամից) 
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08.99.29.900 Այլ միներալներ,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

09 Հանքագործական արդյունաբերության բնագավառում տեխնիկական 
ծառայություններ 
 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 
 
- նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված վարձատրմամբ կամ 
պայմանագրային հիմունքով ծառայությունները, այդ թվում` ուղղորդված հորատման 
և գերհորատման, հետադարձ-առաջընթաց հորատման, հորատման աշտարակի 
կառուցման, նորոգման և ապատեղակայման, նավթային և գազային հորատանցքերի 
շրջապահ խողովակների ցեմենտացման, հորատանցքերի ջրահանման, 
հորատանցքերի խցանման և վերացման աշխատանքները, հրդեհների մարման 
հատուկ ծառայությունները  
 
Բացառվում է` 
- նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված արդյունահանող գործարկուի 
(օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները, տես 06.10, 06.20 
- հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգման ծառայությունները, 
տես 33.12.24 

09.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

09.10 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

09.10.1 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

09.10.11 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված հորատման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ուղղորդված հորատում և գերհորատում, հետադարձ-առաջընթաց փորում, նավթի և 
գազի հորանների, շրջատար խողովակների ցեմենտապատում, հորատանցքերի 
ցամաքեցման, ջրահանման, խցանման, փակման և համանման ծառայություններ  
- նավթի և գազի հանքավայրի տարածքում հակահրդեհային, հրաշիջական 
ծառայություններ 
- նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված հետախուզական ծառայություններ, 
նոր հանքավայրերի որոնման ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ  
 
Բացառվում է` 
- նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված արդյունահանող գործարկուի 
(օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները, տես 06.10, 06.20 
- հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորո•ման ծառայությունները, 
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տես 33.12.24 

09.10.11.000 Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված հորատման 
ծառայություններ 

09.10.12 Հորատման աշտարակների տեղակայման, նորոգման և ապամոնտաժման 
ծառայություններ, նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

09.10.12.000 Հորատման աշտարակների տեղակայման, նորոգման և ապամոնտաժման 
ծառայություններ, նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական 
ծառայություններ 

09.10.13 Բնական գազի հեղուկացման և  վերագազաֆիկացման ծառայություններ, 
մատուցվող հանքավայրի տարածքում, բնական գազի փոխադրման համար 
 
 
Բացառվում է` 
- հանքավայրից դուրս փոխադրման նպատակով բնական գազի հեղուկացումը և 
հեղուկացված գազի վերածումը բնական գազի, տես 47.21 

09.10.13.000 Բնական գազի հեղուկացման և  վերագազաֆակացման ծառայություններ, 
մատուցվող հանքավայրի տարածքում, բնական գազի փոխադրման համար 

09.9 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ 

09.90 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ 

09.90.1 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 
 
 05, 07 և 08 հատվածներում դասակարգված հանքագործական արդյունաբերության 
ճյուղերում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցվող 
տեխնիկական ծառայություններ`   
- հանքագործական և բացահանքերի շահագործման հետ կապված երկրաբանական 
հետախուզական ծառայություններ, օրինակ` նոր հանքավայրերի որոնման 
ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ  
- հանքավայրի տարածքում հորանների չորացման և ջրահանման ծառայություններ  
- հորատանցքերի փորձնական հետախուզական հորատում  
 
Բացառվում է` 
- հանքագործական և բացահանքերի շահագործման բնագավառում արդյունահանող 
գործարկուի (օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները` վարձատրությամբ 
կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 05, 07 կամ 08 հատվածները 
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- հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգումը, տես 33.12.24 

- երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և սեյսմիկ հետազոտական գործունեությունը, 
տես 71.12.3  

09.90.11 Քարածխի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական ծառայություններ 

09.90.11.000 Քարածխի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական ծառայություններ 
09.90.19 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական 

ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
09.90.19.000 Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
C ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ 

10 Սննդամթերք 

10.1 Միս և մսամթերք 

10.11 Միս թարմ կամ պաղեցրած  

10.11.1 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզի, ոչխարի, այծի, ձիու կամ ձիազգի այլ 
կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած  

10.11.11 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- թարմ (ներառյալ տեղափոխման ժամանակ ժամանակավոր պահածոյացման 
համար աղով պատածը) կամ պաղեցրած, այսինքն` բերված այդ վիճակի 00 C 
ջերմաստիճանի տակ առանց սառեցման, 10.11 դասում թվարկված տնային կամ 
վայրի կենդանիներ մսեղիքի, կիսամսեղիքի, քառորդամասի, մասնատվածի տեսքով 
  
Տավարի միսը մեծահասակ և 3 ամսականից մեծ երիտասարդ խոշոր եղջերավոր 
անասունի միսն է: 
Հորթի միսը մինչև 3 ամսական երիտասարդ խոշոր եղջերավոր անասունի միսն է:  
 
- մսեղիքներ խոշոր եղջերավոր անասունների` մորթված կենդանիների ամբողջական 
մսեղիքներ արյունազերծ, փորոտիքը հանած և մորթազերծված վիճակում, գլխով կամ 
առանց գլխի, ոտքերով կամ առանց ոտքերի, այլ չանջատված ենթամթերքով կամ 
առանց դրանց, եթե մսեղիքներն առանց գլխի են, ապա վերջինս պետք է 
առանձնացվի մսեղիքից ատլանտածոծրակային հատվածի հոդից, եթե մսեղիքներն 
առանց ոտքերի են, ապա վերջիններս պետք է հատվեն դաստակա-
նախադաստակային կամ նախաթաթա-նախագարշապարային հոդի հատվածում, 
մսեղիքը պետք է ընդգրկի առաջին մասը բոլոր ոսկորներով և կտրտվածքներով, ընդ 
որում վզի մասը և թիակային մասի կողային հատվածը պետք է հաշվել 10 զույգ 
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կողոսկրից ավելի 
- կիսամսեղիքներ խոշոր եղջերավոր անասունների, որոնք ստացվում են 
ամբողջական մսեղիքի վզի, լանջամսի, գոտկամասի, գավակոսկրային յուրաքանչյուր 
ողի կենտրոնով համաչափ հատումից և ընդգրկում են առջևի մասը բոլոր 
ոսկորներով և կտրտվածքներով, ընդ որում վզի մասը և թիակային մասի կողային 
հատվածը պետք է լինի 10 կողից ավելի 
 - համակշռված քառորդամասեր խոշոր եղջերավոր անասունների, որոնք բաղկացած 
են կամ առջևի քառորդամասից բոլոր ոսկորներով և կտրտվածքներով, վզի մասով և 
թիակային մասի կողային եզրով, հատած տասներորդ կողի մակարդակով և ետևի 
քառորդամասից բոլոր ոսկորներով, ազդրով և գավակով, հատված երրորդ կողի 
մակարդակով, կամ առջևի քառորդամասից բոլոր ոսկորներով և կտրտվածքներով, 
վզի մասով և թիակային մասի կողային եզրով, հատած հինգերորդ կողի 
մակարդակով, ամբողջ աճուկամսով և լանջամսով և ետևի քառորդամասից բոլոր 
ոսկորներով, ազդրով և գավակով, հատված ութերորդ կողի մակարդակով 
- չմասնատված առջևի քառորդամասեր խոշոր եղջերավոր անասունների՝ մսեղիքի 
առջևի մասը բոլոր ոսկորներով և կտրտվածքներով, վզի մասով և թիակային մասի 
կողային եզրով, հաշվելով նվազագույնը չորս զույգ և առավելագույնը տաս զույգ 
կողեր (առջևի չորս զույգ կողերը պետք է լինեն ամբողջական, մյուսները կարող են 
լինեն կոտորած) աճուկամսով կամ առանց դրա 
- մասնատված առջևի քառորդամասեր խոշոր եղջերավոր անասունների ՝ 
կիսամսեղիքի առջևի մասը բոլոր ոսկորներով և կտրտվածքներով, վզի մասով և 
թիակային մասի կողային եզրով, հաշվելով նվազագույնը չորս զույգ և 
առավելագույնը տաս զույգ կողեր (առջևի չորս զույգ կողերը պետք է լինեն 
ամբողջական, մյուսները կարող են լինեն կոտորած) աճուկամսով կամ առանց դրա 
- չմասնատված ետևի քառորդամասեր խոշոր եղջերավոր անասունների՝ մսեղիքի 
ետևի մասը բոլոր ոսկորներով, ազդրով և գավակով, ներառյալ սուկիի մասը, 
հաշվելով նվազագույնը երեք զույգ ամբողջական կամ կոտորած կողեր, սրունքով 
կամ առանց սրունքի, աճուկամսով կամ առանց դրա 
- մասնատված ետևի քառորդամասեր խոշոր եղջերավոր անասունների ՝ 
կիսամսեղիքի ետևի մասը բոլոր ոսկորներով, ազդրով և գավակով, ներառյալ սուկիի 
մասը, հաշվելով նվազագույնը երեք զույգ ամբողջական կամ կոտորած կողեր, 
սրունքով կամ առանց սրունքի, աճուկամսով կամ առանց դրա 
 
- ոսկրով և ոսկրազերծված հատվածքներ` վիզը, թիակը, մեջքը, լանջամիսը, 
աճուկամիսը, սուկին, գավակը, ազդրամասը, կոնքոսկրը և այլն 
 
Թիակ և թիակային մաս ճաճանչոսկրով հատվածքները՝ դա առջևի քառորդամասի 
թիկնային մասն է ընդգրկելով թիակային մասի ողնաշարի մասը,որն ստացվում է 
առջևի քառորդամասից նվազագույնը չորս և առավելագույնը տաս կողոսկրներով 
մսեղիքն ուղիղ գծով հատելով առաջին կողոսկրի և լանջամսի առաջին հատվածի 
հոդավորման կետով մինչև ստոծանու ծալատեղի կետը տասներորդ կողոսկրի վրա: 
Լանջամիս հատվածքը՝ դա առջևի քառորդամասի ստորին մասն է, որն ընդգրկում է 
լանջամսի առջևի մասը (խոպոպ) և լանջամսի ետևի մասը: 

Ոսկրազերծված հատվածքներին են պատկանում խոշոր եղջերավոր 



548 
 

անասունների մսի հատվածքները, որոնցից հանված է բոլոր ոսկորները, օրինակ՝ 
սուկին կամ գավակը առանց ոսկորների:   

10.11.11.100 Միս տավարի և հորթի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ և 
քառորդամասեր 

10.11.11.110 Միս հորթի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ և քառորդամասեր 
10.11.11.120 Միս տավարի թարմ կամ պաղեցրած՝ մսեղիքներ,կիսամսեղիքներ և քառորդամասեր 

10.11.11.200 Միս տավարի և հորթի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ 

10.11.11.210 Միս հորթի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ 

10.11.11.220 Միս տավարի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ 

10.11.12 Միս խոզի` թարմ կամ պաղեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ընտանի և վայրի խոզերի միս թարմ կամ պաղեցրած  
- բեկոնային խոզի միս և նմանատիպ մսի այլ տեսակներ ճարպի մեծ շերտով կամ 
ճարպը մսի շերտով 
- խոզի մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 
 
Մսեղիքները մորթած խոզերի ամբողջական մարմինն է արյունազերծումից և 
փորոտիքը հանելուց, խոզաստևը և կճղակները հեռացնելուց հետո: Խոզի մսեղիքը 
կարող է լինել կաշվով: 
Կիսամսեղիքները ստանում են ամբողջական մսեղիքը մասնատելով վզի, լանջանի, 
գոտկամասի և գավակոսկրային յուրաքանչյուր ողի կենտրոնով և կրծքոսկրի 
նստացայլքային միակցման կենտրոնով: Ամբողջական մսեղիքները կամ 
կիսամսեղիքները կարող են լինել գլխով կամ առանց գլխի, ոտքերով, երիկամային 
ճարպով, երիկամներով, պոչով, ստոծանիով կամ առանց դրանց: Կիսամսեղիքներից 
կարող են հեռացված լինել կամ հեռացված չլինել ողնուղեղը, գլխուղեղը կամ լեզուն: 
Խոզամայրերի ամբողջական մսեղիքներում կամ կիսամսեղիքներում կարող են 
թողնվել կամ հեռացվել կուրծը (կաթնագեղձերը): 
  - խոզի միս չոսկրազերծված, բաժանված է ազդրի (ետևի ազդր), որը կիսամսեղիքի 
ետևի (պոչային) մասն է, ներառյալ ոսկորները, ոտքով կամ առանց ոտքի, սրունքով, 
մաշկով և ենթամաշկային ճարպով կամ առանց դրանց, թիակների (առջևի ազդրեր), 
որոնք կազմում են առջևի եզրի ստորին մասը, պարունակում են կամ չեն 
պարունակում թիակոսկրը կցված մկաններով, ներառյալ ոսկորները, ռոզկայով, 
մաշկով և ենթամաշկային ճարպով կամ առանց դրանց, երբուծի, լանջամսի, 
բեկոնային կիսանների և դրանց հատվածքների  
 
Ազդրը (ետևի ազդրը) առանձնացվում է մսեղիքի մյուս մասերից ամենաշատը 
գոտկամասի վերջին ողն ընդգրկող գծով: 
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Թիակոսկրը՝ կցված մկաններով, հանդիսանում է առջևի ազդրի մաս: 
 
- առջևի եզր՝ կիսամսեղիքի առջևի (գլխային) մաս առանց գլխի, ներառյալ 
ոսկորները, ոտքով, ռոզկայով, մաշկով և ենթամաշկային ճարպով կամ առանց 
դրանց, առանձնացվում է կիսամսեղիքի մյուս մասերից ամենաշատը կրծքային 
հինգերորդ ողն ընդգրկող գծով, վերին (մեջքի) մասը, որը պարունակում է կամ չի 
պարունակում թիակոսկրը կցված մկաններով (վզի մասը և կտրտվածքը թարմ ձևով 
կամ բեկոնային կիսանի վզի մասը աղը դրած ձևով), համարվում է թիկնամասի 
հատվածք, եթե այն առանձնացվում է առջևի մասի ստորին (որովայնային) մասից 
հատելով ամենաշատը գծով, որն անցնում է անմիջականորեն ողնաշարի տակով  
 - երբուծ՝ կիսամսեղիքի վերին մասը վզի առաջին ողից մինչև պոչային ողերը, 
ներառյալ ոսկորները, սուկիով, թիակոսկրով, ենթամաշկային ճարպով, մաշկով կամ 
առանց դրանց, առանձնացվում է կիսամսեղիքի ներքևի մասից հատելով 
անմիջականորեն ողնաշարի տակով անցնող գծով 
 - լանջամիս՝ կիսամսեղիքի ստորին մասը, որը գտնվում է ետևի ազդրի և առջևի 
ազդրի միջև (բեկոնային կիսանի կրծքային մասը), ոսկորներով կամ առանց դրանց, 
բայց մաշկով և ենթամաշկային ճարպով  
- բեկոնային կիսան՝ խոզի կիսամսեղիք առանց գլխի, այտերի, այտամորուքի, 
ոտքերի, պոչի, երիկամային ճարպի, երիկամների,սուկիի, թիակոսկրի, լանջոսկրի, 
ողնաշարի, կոնքոսկրերի և ստոծանու  
- սպենսեր (բեկոնային կարճ կիսան)՝ բեկոնային կիսան առանց ազդրի, 
ոսկրազերծված կամ չոսկրազերծված  
- խոզի կողի Է` բեկոնային կիսան առանց առջևի եզրի, ոսկրազերծված կամ 
չոսկրազերծված 
- խոզի միջնամաս` բեկոնային կիսան առանց ազդրի և առջևի եզրի, ոսկրազերծված 
կամ չոսկրազերծված 
- խոզի միջնամասի հատվածքներ, որոնք պարունակում են երբուծի և լանջամսի 
հյուսվածքներ` խոզի ամբողջական միջնամասի բնական պարունակության 
համամասնությամբ 
- խոզի միս ոսկրազերծված հատվածքների տեսքով 
 
10.11.12.900 ստորադիրքում ներառվում է 01.13 դասի կենդանիների միսը, 
մասնավորապես վայրի վարազի միսը, բացի մսեղիքից, կիսամսեղիքից, ազդրերից, 
թիակներից (առջևի եզրի) և դրանց հատվածքներից:   

10.11.12.300 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ, ներառյալ 
կարճաժամկետ պահման համար աղով կամ պահածոյացնող նյութերով մշակվածը 

10.11.12.500 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված` ազդրեր, թիակներ և դրանց 
հատվածքներ, ներառյալ կարճաժամկետ պահման համար աղով կամ 
պահածոյացնող նյութերով մշակվածը 

10.11.12.900 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, այլ,  ներառյալ կարճաժամկետ պահման համար 
աղով կամ պահածոյացնող նյութերով մշակվածը 
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10.11.12.910 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած` հատվածքներ ոսկրազերծված 

10.11.12.920 Միս խոճկորի թարմ կամ պաղեցրած 

10.11.12.990 Միս խոզի թարմ կամ պաղեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.11.13 Միս ոչխարի` թարմ կամ պաղեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ոչխարների, խոյերի, գառների թարմ կամ պաղեցրած միս թվարկված 01.13.11 
ենթակարգում  
Գառան միսը 12 ամսականից ոչ մեծ ոչխարի միսն է: Միսը պետք է լինի նուրբ 
թանձրության, վարդակարմրագույն: Մսեղիքի ծավալը չպետք է անցնի 26 կգ-ից:  
 
«Թարմ կամ պաղեցրած» վիճակի նկարագրությունը բերված է 10.11.11 ենթակարգի 
պարզաբանումներում:  
Վերևում թվարկված «մսեղիքներ», «կիսամսեղիքներ», «քառորդամասեր», 
«հատվածքներ» տերմինները նշանակում են` 
- մսեղիքներ` մորթված կենդանիների ամբողջական մսեղիքներ արյունազերծ, 
փորոտիքը հանած և մորթազերծված վիճակում, գլխով կամ առանց գլխի, ոտքերով 
կամ առանց ոտքերի, այլ չանջատված ենթամթերքով կամ առանց դրանց: Եթե 
մսեղիքներն առանց գլխի են, ապա վերջինս պետք է առանձնացվի մսեղիքից 
ատլանտածոծրակային հոդի մասում: Եթե մսեղիքներն առանց ոտքերի են, ապա 
վերջիններս պետք է հատվեն դաստակա-նախադաստակային կամ նախաթաթա-
նախագարշապարային հոդի մասում 
- կիսամսեղիքներ`մթերք, որն ստացվում է ամբողջական մսեղիքի յուրաքանչյուր վզի, 
լանջամսի, գոտկամասի, գավակոսկրային ողի կենտրոնով համաչափ հատումից և 
կրծոսկրի ու նստացայլքային միակցման կենտրոնով 
- կարճ կտրտված առջևի քառորդամասեր` մսեղիքի առջևի մասը, լանջամսով կամ 
առանց լանջամսի, բոլոր ոսկորներով և թիակներով, ռուլկայով, կտրտվածքով և 
վզաթիկնային մասով, հատված ողնաշարի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ և 
նվազագույնը հինգ և առավելա•ույնը յոթ զույգ ամբողջական կամ կոտորած 
կողոսկրերի պարունակությամբ,  
- կարճ կտրտված առջևի քառորդամաս` կիսամսեղիքի առջևի մասը լանջամսով կամ 
առանց լանջամսի, բոլոր ոսկորներով և թիակով, ռուլկայով, կտրտվածքով և 
վզաթիկնային մասով, հատված ողնաշարի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ և 
նվազագույնը հինգ և առավելագույնը յոթ զույգ ամբողջական կամ կոտորած 
կողոսկրերի պարունակությամբ,  
- թիկնամասի ողնաշարային եզրեր և/կամ երիկամային մասեր` մսեղիքի մնացած 
մաս` կոնքազդրային մասերը սրունքի հետ և առջևի կարճ քառորդամասերը 
երիկամների հետ կամ առանց երիկամների հեռացնելուց հետո, երիկամային մասից 
առանձնացնելուց հետո թիկնամասի ողնաշարային եզրերը պետք է ունենան 
նվազագույնը հինգ գոտկաողեր, երիկամային մասերը ողնաշարային մասից 



551 
 

անջատելուց հետո պետք է ունենան նվազագույնը հինգ ամբողջական կամ կոտորած 
կողոսկրեր, 
- թիկնամասի ողնաշարային եզր և/կամ երիկամային մաս` կիսամսեղիքի մնացած 
մաս՝ կոնքազդրային մասը սրունքի հետ և առջևի կարճ քառորդամասերը երիկամի 
հետ միասին կամ առանց երիկամի հեռացնելուց հետո, երիկամային մասից 
առանձնացնելուց հետո թիկնամասի ողնաշարային եզրը պետք է ունենա 
նվազագույնը հինգ գոտկաողեր, երիկամային մասը ողնաշարային եզրից 
անջատելուց հետո պետք է ունենա նվազագույնը հինգ ամբողջական կամ կոտորած 
կողոսկրեր, 
- կոնքազդրային մասեր սրունքի հետ՝ մսեղիքի ետևի մասը ներառյալ բոլոր 
ոսկորները և ետևի սրունքները, հատված ուղիղ անկյան տակ ողնաշարի նկատմամբ՝ 
վեցերորդ գոտկաողի մակարդակով անմիջականորեն զստոսկրի տակով կամ 
գավակոսկրային չորրորդ ողի մակարդակով զստոսկրի վրայով նստացայլքային 
միակցման ուղղությամբ 
- կոնքազդրային մաս սրունքի հետ՝ կիսամսեղիքի ետևի մասը ներառյալ բոլոր 
ոսկորները և ետևի սրունքը, հատված ողնաշարի նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ՝ 
վեցերորդ գոտկաողի մակարդակով անմիջականորեն զստոսկրի տակով կամ 
գավակոսկրային չորրորդ ողի մակարդակով զստոսկրի վրայով նստացայլքային 
միակցման ուղղությամբ: 

10.11.13.100 Միս գառան թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.13.200 Միս ոչխարի թարմ կամ պաղեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.13.300 Միս ոչխարի թարմ կամ պաղեցրած` քառորդամասեր, հատվածք 

10.11.14 Միս այծի` թարմ կամ պաղեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- 01.13.21 ենթակարգում թվարկված ընտանի և վայրի այծերի, ուլերի թարմ կամ 
պաղեցրած միս 
Թարմ կամ պաղեցրած վիճակների նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 10.11.12 
ենթակարգերի պարզաբանումներում:  

Այծի միսը, համանման ոչխարի մսի, բաժանվում է մսեղիքների, 
կիսամսեղիքների, քառորդամասերի, հատվածքների (պարզաբանումները բերված են 
10.11.13 ենթակարգում) 

10.11.14.000 Միս այծի` թարմ կամ պաղեցրած 
10.11.15 Միս ձիու և ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
 
- կենդանի կենդանիների թարմ կամ պաղեցրած միս 
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«Թարմ կամ պաղեցրած» վիճակների նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 
10.11.12 ենթակարգերի պարզաբանումներում: 

10.11.15.000 Միս ձիու, ներառյալ քուռակի միսը և ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ 
պաղեցրած 

10.11.2 Սննդային ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. խոզի, ոչխարի, այծի, ձիու 
կամ ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած 

10.11.20 Սննդային ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. խոզի, ոչխարի, այծի, 
ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` թարմ կամ պաղեցրած  
  
 
«Թարմ կամ պաղեցրած » վիճակների նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 10.11.12 
ենթակարգերի պարզաբանումներում: 
 
Կենդանիների ենթամթերքը բաժանվում է` 
 
- որպես մարդկանց ուտելիք օգտագործելու համար` գլուխներ և դրանց մասերը 
(ներառյալ ականջները), ոտքեր, պոչեր, սիրտ, լեզու, հաստ և բարակ ստոծանիներ, 
ուտելի թաղանթներ, ըմպան, շրթունքներ, շնչափող, կերակրափողի միս,  
- դեղագործության մեջ օգտագործելու համար` լեղապարկեր, մակերիկամներ, 
ընկերք, 
- որպես մարդկանց ուտելիք և դեղագործության մեջ օգտագործելու համար` լյարդ, 
երիկամ, թոք, ուղեղ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, ողնուղեղ, ռեպրոդուկտիվ 
օրգաններ (ձվարաններ, արգանդ, ամորձիքներ), կուրծ, վահանաձև գեղձ և 
մակուղեղ,  
- որպես մարդկանց ուտելիք և այլ նպատակներով օգտագործելու համար 
(օրինակ`կաշին օգտագործվում է և որպես ուտելիք մարդկանց համար և 
կաշեգործության մեջ): 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է 
 
- կենդանի կենդանիների թարմ կամ պաղեցրած ենթամթերքը 
- թարմ կամ պաղեցրած (տես 10.11.11 և 10.11.12 ենթակարգերի պարզաբանումները) 
ենթամթերք թվարկված 1, 3 և 4 կետերում (եթե դրանք ուտելի են) և այն 
կենդանիների, որոնց միսը պատկանում է 10.11.11 և 10.11.18 ենթակարգերին, ինչպես 
նաև այլ կենդանիների (օրինակ`1-ին կարգի ենթամթերք` ուղտի, այծեղջերուի և այլն, 
2-րդ կարգի ենթամթերք` ճագարի և այլն) 
- ընտանի խոզերի գլուխներ կամ կես գլուխներ ուղեղով կամ առանց ուղեղի, 
այտերով, լեզվով և դրանց մասերը 
1-ին կարգի ենթամթերքի թվին են պատկանում` լեզուն, լյարդը, երիկամները, ուղեղը, 
սիրտը, կուրծը, պոչերը, գլխի մսերը, թաղանթները: 
2-րդ կարգի ենթամթերքի թվին են պատկանում` թոքերը, փայծաղը, ստամոքսը, 
ականջները, շրթունքները, ոտքերը: 
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Բացառվում է` 
- 1, 3 և 4 կետերում թվարկված ենթամթերքը, եթե դրանք չեն օգտագործվում 
մարդկանց սննդի համար (10.11.60.900) 
- 2-րդ կետում թվարկված ենթամթերքը, որոնք օգտագործվում են միայն 
դեղագործության մեջ (թարմ, պաղեցրած, սառեցրած կամ ցանկացած այլ եղանակով 
պահածոյացրած` 10.11.60.900) 
- 3-րդ կետում թվարկված ենթամթերքը, որոնք օգտագործվում են դեղագործության 
մեջ (ժամանակավոր պահածոյացրած դեղագործական մթերք ստանալու համար` 
գլիցերին, ացետոն, բորաթթու` 10.11.60.900) 
- կենդանական ճարպը (10.11.50) 
- կենդանիների աղիքները, միզապարկերը և ստամոքսները (բացի ձկների) ուտելի և 
ոչ ուտելի (10.11.60) 
- առջևի եզրի անոսկր միսը  

10.11.20.100 Ենթամթերք խոշոր եղջերավոր կենդանիների. տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու և այլ 
կենդանիների, թարմ կամ պաղեցրած   

10.11.20.110 Ենթամթերք 1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

10.11.20.120 Ենթամթերք 1-ին կարգի խոզերի 

10.11.20.130 Ենթամթերք 1-ին կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի 

10.11.20.140 Ենթամթերք 1-ին կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների 

10.11.20.190 Ենթամթերք 1-ին կարգի այլ կենդանիների 

10.11.20.200 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. տավարի, խոզի, ոչխարի, 
ձիու և այլ կենդանիների, թարմ կամ պաղեցրած  

10.11.20.210 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

10.11.20.220 Ենթամթերք 2-րդ կարգի խոզերի 

10.11.20.230 Ենթամթերք 2-րդ կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի 

10.11.20.240 Ենթամթերք 2-րդ կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների 

10.11.20.290 Ենթամթերք 2-րդ կարգի այլ կենդանիների 

10.11.3 Միս և սննդային ենթամթերք սառեցրած. այլ միս և սննդային ենթամթերք 

10.11.31 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- ընտանի կամ վայրի կենդանիների միսը մսեղիքի, կիսամսեղիքի, քառորդամասի և 
հատվածքների տեսքով, սառեցրած վիճակում, այսինքն ենթարկված լրիվ սառեցման 
մթերքի սառեցման ջերմաստիճանից ավելի ցածր ջերմաստիճանում 
 Խիստ սառեցրած (այսինքն` ենթարկած սառեցման մինուս 8օC-ից ոչ բարձր 
ջերմաստիճանում), մասնակի կամ լրիվ հալեցրած կամ թեթևակի սառեցրած միսը 
դասակարգվում է այնպես, ինչպես սառեցրած միսը:  
 
Մսեղիք, կիսամսեղիք, քառորդամաս և հատվածքներ տերմինների նշանակությունը 
բերված է 10.11.11 ենթակարգի պարզաբանումներում:  

10.11.12.100-10.11.12.320 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 10.11.12 
ենթակարգի պարզաբանումները: 

10.11.31.100 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.31.110 Միս հորթի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.31.120 Միս տավարի սառեցրած` մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.31.200 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` քառորդամասեր 

10.11.31.210 Միս տավարի սառեցրած` քառորդամասեր 

10.11.31.220 Միս հորթի սառեցրած` քառորդամասեր 

10.11.31.300 Միս տավարի և հորթի սառեցրած` հատվածքներ 

10.11.31.310 Միս հորթի սառեցրած` հատվածքներ 

10.11.31.320 Միս տավարի սառեցրած` հատվածքներ 

10.11.32 Միս խոզի` սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ընտանի և վայրի խոզերի սառեցրած միս  
- բեկոնային խոզի միս և մսի նման տեսակներ ճարպի մեծ շերտով և ճարպ հարակից 
մսի շերտերի հետ  
 
«Սառեցրած» վիճակի նկարագրությունը բերված է 10.11.12 ենթակարգի 
պարզաբանումներում: 
 - կենդանիների միսը մսեղիքների, կիսամսեղիքների, հատվածքների տեսքով:  
«Մսեղիքներ» «կիսամսեղիքներ», «հատվածքներ» տերմինի նշանակությունը բերված 
է 10.11.12 ենթակարգի պարզաբանումներում: 
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10.11.32.300-15.11.32.900 ստորադիրքերի համար անհրաժեշտ փոփոխություններ 
կատարելուց հետո կիրառելի են 10.11.32 ենթակարգի պարզաբանումները: 

10.11.32.300 Միս խոզի սառեցրած` մսեղիքներ, կիսամսեղիքներ 

10.11.32.500 Միս խոզի սառեցրած, չոսկրազերծված` ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ 

10.11.32.900 Միս խոզի սառեցրած, այլ 

10.11.32.910 Միս խոզի սառեցրած` հատվածքներ ոսկրազերծված 

10.11.32.920 Միս խոճկորի` սառեցրած 

10.11.32.990 Միս խոզի սառեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.11.33 Միս ոչխարի` սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ոչխարների, խոյերի, գառների սառեցրած միս 
«Սառեցրած» վիճակի նկարագրությունը բերված է 10.11.12 ենթակարգի 
պարզաբանումներում:  

«Մսեղիքներ», «կիսամսեղիքներ», «քառորդամասեր» տերմինների 
նշանակությունը բերված է 10.11.12 ենթակարգի պարզաբանումներում: 

10.11.33.100 Միս գառան սառեցրած`  մսեղիքներ և կիսամսեղիքներ 

10.11.33.200 Միս գառան սառեցրած`  քառորդամասեր 

10.11.33.300 Միս ոչխարի և գառան սառեցրած`  հատվածքներ 

10.11.34 Միս այծի` սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ընտանի և վայրի այծերի, ուլերի  սառեցրած միս 
 
«Սառեցրած»  վիճակի նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 10.11.12 ենթակարգերի 
պարզաբանումներում:  

Այծի միսը, համանման ոչխարի մսի, բաժանվում է մսեղիքների, 
կիսամսեղիքների, քառորդամասերի, հատվածքների (պարզաբանումները բերված են 
10.11.14 ենթակարգում) 

10.11.34.000 Միս այծի` սառեցրած 
10.11.35 Միս ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` սառեցրած 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
 
- կենդանի կենդանիների թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած միս 
 
«Սառեցրած»  վիճակի նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 10.11.12 ենթակարգերի 
պարզաբանումներում:  

10.11.35.000 Միս ձիու կամ ձիազգի այլ կենդանիների` սառեցրած 
10.11.39 Միս և սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` թարմ, պաղեցրած կամ 

սառեցրած 
 
Կենդանիների ենթամթերքը բաժանվում է՝ 
 
- որպես մարդկանց ուտելիք օգտագործելու համար՝ գլուխներ և դրանց մասերը 
(ներառյալ ականջները), ոտքեր, պոչեր, սիրտ, լեզուներ, հաստ և բարակ 
ստոծանիներ, ուտելի թաղանթներ, ըմպան, շրթունքներ, շնչափող, կերակրափողի 
միս,  
- դեղագործության մեջ օգտագործելու համար՝ լեղապարկեր, մակերիկամներ, 
ընկերք, 
- որպես մարդկանց ուտելիք և դեղագործության մեջ օգտագործելու համար՝ լյարդ, 
երիկամ, թոք, ուղեղ, ենթաստամոքսային գեղձ, փայծաղ, ողնուղեղ, ռեպրոդուկտիվ 
օրգաններ (ձվարաններ, արգանդ, ամորձիքներ), կուրծ, վահանաձև գեղձ և 
մակուղեղ,  
- որպես մարդկանց ուտելիք և այլ նպատակներով օգտագործելու համար (օրինակ՝ 
կաշին՝ օգտագործվում է և որպես ուտելիք մարդկանց համար և կաշեգործության 
մեջ): 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- 01.13 դասում ներկայացված կենդանի կենդանիների թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած ենթամթերքը 
- թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած (տես 10.11.11 և 10.11.12 ենթակարգերի 
պարզաբանումները) ենթամթերք թվարկված 1, 3 և 4 կետերում (եթե դրանք ուտելի 
են) և այն կենդանիների, որոնց միսը պատկանում է 10.11.11 և 10.11.18 
ենթակարգերին, ինչպես նաև այլ կենդանիների (օրինակ` 1-ին կարգի ենթամթերք` 
ուղտի, այծեղջերուի և այլն, 2-րդ կարգի ենթամթերք` ճագարի և այլն) 
- ընտանի խոզերի գլուխներ կամ կես գլուխներ ուղեղով կամ առանց ուղեղի, 
այտերով, լեզվով և դրանց մասերը 
1-ին կարգի ենթամթերքի թվին են պատկանում՝ լեզուն, լյարդը, երիկամները, ուղեղը, 
սիրտը, կուրծը, պոչերը, գլխի մսերը, թաղանթները: 
2-րդ կարգի ենթամթերքի թվին են պատկանում՝ թոքերը, փայծաղը, ստամոքսը, 
ականջները, շրթունքները, ոտքերը: 
 
Բացառվում է՝ 
- 1, 3 և 4 կետերում թվարկված ենթամթերքը, եթե դրանք չեն օգտագործելու 
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մարդկանց սննդի համար (10.11.60.900) 
- 2-րդ կետում թվարկված ենթամթերքը, որոնք օգտագործելու են միայն 
դեղագործության մեջ (թարմ, պաղեցրած, սառեցրած կամ ցանկացած այլ եղանակով 
պահածոյացրած`10.11.60.900) 
- 3-րդ կետում թվարկված ենթամթերքը, որոնք օգտագործվում են դեղագործության 
մեջ (ժամանակավոր պահածոյացրած դեղագործական մթերք ստանալու համար՝ 
գլիցերին, ացետոն, բորաթթո` 10.11.60.900) 
- կենդանական ճարպը (10.11.50) 
- կենդանիների աղիքները, միզապարկերը և ստամոքսները (բացի ձկների) ուտելի և 
ոչ ուտելի (10.11.60.900) 
- առջևի եզրի անոսկր միսը 
 
«Թարմ», «պաղեցրած» կամ «սառեցրած»  վիճակների նկարագրությունը բերված է 
10.11.11 և 10.11.12 ենթակարգերի պարզաբանումներում: 

10.11.39.100 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. 
տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու և այլ կենդանիների 

10.11.39.110 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
10.11.39.120 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի խոզերի 
10.11.39.130 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի 
10.11.39.140 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների 
10.11.39.190 Միս և սննդային ենթամթերք  1-ին կարգի այլ կենդանիների 
10.11.39.200 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների. 

տավարի, խոզի, ոչխարի, ձիու և այլ կենդանիների, սառեցրած 
10.11.39.210 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոշոր եղջերավոր կենդանիների 
10.11.39.220 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի խոզերի 
10.11.39.230 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի ոչխարների, խոյերի, այծերի 
10.11.39.240 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի ձիերի,ավանակների, ջորիների 
10.11.39.290 Միս և սննդային ենթամթերք  2-րդ կարգի կենդանիների 
10.11.39.300 Միս և սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած. 

նապաստակ, ճագար այլ վայրի կենդանիներ, բացառությամբ գորտի տոտիկների և 
10.11.31-10.11.35 ենթակարգի թռչունների և կենդանիների 

10.11.39.310 Միս և սննդային ենթամթերք նապաստակների, ճագարների` թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած 

10.11.39.320 Միս և սննդային ենթամթերք` կետերի, փոկերի թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած 
10.11.39.330 Միս և սննդային ենթամթերք` եղնիկների թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած 
10.11.39.390 Միս և սննդային ենթամթերք`այլ կենդանիների թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած,  

չներառված այլ խմբավորումներում 
10.11.4 Բուրդ գզգզած, անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ձիու կամ 

ձիազգի այլ կենդանիների, ոչխարի, այծի 
10.11.41 Բուրդ գզգզած չլվացված, ներառյալ գզգզած բուրդը լվացված գեղմով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
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Բուրդ չլվացված՝ սպանդի ենթարկված կենդանիների դեռևս չլվացված, չմաքրված 
բուրդ, որը տոգորված է բրդի ճարպով, այլ ճարպանյութերով և կարող է պարունակել 
զգալի քանակի խառնուրդներ: Չլվացված, գործարանային բուրդը անջատում են 
կաշվից ֆերմենտացման եղանակով, այսինքն կաշին ենթարկում են տաքացման և 
խոնավության համակցված ազդեցության: Այն կարելի է հեռացնել նաև 
մազազերծման մեթոդով, որի ժամանակ կաշվի հակառակ կողմը մշակվում է 
ծծմբային նատրիումով կամ կրային լուծույթով: Այդպիսի բուրդը որոշվում է մազերի 
արմատների առկայությամբ: 
 
- չլվացված, սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկված բուրդ 

10.11.41.000 Բուրդ գզգզած չլվացված, ներառյալ գզգզած բուրդը լվացված գեղմով 
10.11.42 Մորթի և կաշի անմշակ, ամբողջական` խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի 

կենդանիների 
10.11.42.000 Մորթի և կաշի անմշակ, ամբողջական` խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի 

կենդանիների 
10.11.43 Այլ անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի կենդանիների 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
 
 
10.11.42 և 15.11.43 ենթակարգերը ներառում են սպանդի ենթարկված խոշոր 
եղջերավոր անասունների և ձիազգի կենդանիների հում ամբողջական մորթիներ և 
այլ (ոչ ամբողջական) մորթիներ 
Այդ մորթիները կարող են լինել հում վիճակում կամ քայքայումից պաշտպանելու 
համար աղ դնելու, չորացնելու, սառեցնելու, մոխրելու, աղջրելու կամ ցանկացած այլ 
եղանակով պահածոյացրած: 
Դրանք կարող են լինել նաև մաքրված, շերտավորված կամ երեսաշերտը հանված, 
բայց չպետք է ենթարկված լինեն դաբաղման, մասնակի դաբաղման կամ համարժեք 
գործընթացի և հետագա մշակման:  
Խոշոր և մանր կաշվի հումքը կարող է լինել չոր աղը դրած կամ թաց աղը դրած` 
օգտագործելով աղաջուր կամ չոր աղային բաղադրություն: 
Մորթիները կարող են ենթարկված լինել ուղղակի չորացման կամ աղը դնելուց հետո 
որպես մշակման լրացուցիչ փուլ չորացման: 
Կաշվի հումքը ենթարկվում է մոխրման կրաջրի մեջ թրջելով կամ մշակելով նյութով, 
որը պարունակում է հանգած կիր: 
Աղջրումը կատարվում է մորթին աղաթթվի կամ ծծմբական թթվի թույլ լուծույթի կամ 
սովորական աղ ավելացրած այլ նյութերի մեջ ընկղմելու միջոցով: 
Խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների մորթիները համարվում են ամբողջական, 
նույնիսկ եթե հեռացված են գլուխը և թաթերը, սակայն դրանք չպետք է ճեղքված 
լինեն, այսինքն մորթու սկզբնական հաստությունը չպետք է բաժանված լինի երկու 
կամ ավելի շերտերի:  
Մեջքակաշին իրենից ներկայացնում է մեջքի մասը ազդրամասի հետ ծածկող կաշին: 
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Դա առավել հաստ, ամուր, հետևաբար կաշվի առավել արժեքավոր մասն է: 
Կիսամեջքակաշին ստանում են մեջքակաշին ողնաշարի երկայնքով երկու մասի 
բաժանելով: 

10.11.43.000 Այլ անմշակ մորթի և կաշի խոշոր եղջերավոր կամ ձիազգի կենդանիների 

10.11.44 Մորթի և կաշի անմշակ` ոչխարի կամ գառի 

10.11.44.000 Մորթի և կաշի անմշակ` ոչխարի կամ գառի 

10.11.45 Մորթի և կաշի անմշակ` այծի կամ ուլի 
 
10.11.44 և 10.11.45 ենթակարգերը ներառում են` 
 
- մանր եղջերավոր անասունների` ոչխարների և գառների, այծերի և ուլերի 
մորթիները: Այս մորթիները կարող են լինել հում վիճակում կամ քայքայումից 
պաշտպանելու նպատակով աղ դնելու, չորացնելու, սառեցնելու, մոխրելու, աղջրելու 
կամ ցանկացած այլ եղանակով պահածոյացրած: 
Դրանք կարող են լինել նաև մաքրված, շերտավորված կամ ճեղքված, բայց չպետք է 
ենթարկված լինեն դաբաղման, մասնակի դաբաղման կամ համարժեք գործընթացի և 
հետագա մշակման:  
 
Բացառվում է` 
- կարակուլյան, պարսկական կամ համանման ցեղերի, աստրախանյան, հնդկական, 
չինական, մոնղոլական և տիբեթական գառան կաշին մազածածկույթով (10.11.43) 
- վայրի այծերի մորթիները և կաշիները (01.50.10.100) 

10.11.45.000 Մորթի և կաշի անմշակ` այծի կամ ուլի 

10.11.5 Ճարպեր խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, այծի կամ խոզի 

10.11.50 Ճարպեր խոշոր եղջերավոր կենդանիների, ոչխարի, այծի կամ խոզի 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների, այծերի, խոզերի ճարպ, որը 
ստացվում է սպանդի ենթարկված կենդանիների մսեղիքի մշակման արդյունքում  

- խոզի ճարպ առանց մսի, նույնիսկ եթե այն օգտագործվում է միայն 
արդյունաբերական նպատակով 

Խոզի ենթամաշկային ճարպը կենդանու մաշկի տակ հավաքված և մաշկի հետ 
կապված ճարպային հյուսվածքներն են, անկախ մսեղիքի մասից, որից այն ստացվում 
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է (ճարպային հյուսվածքների ծավալը պետք է մեծ լինի կաշվի ծավալից), ինչպես նաև 
կաշվից առանձնացված խոզի ենթամաշկային ճարպը:  

 - հալած տաք խոզաճարպ, որն ուտելի պինդ կամ կիսապինդ ճարպ է սպիտակ 
գույնի, ստացվում է խոզի ճարպային հյուսվածքից (հալած տաք խոզաճարպը, որին 
ավելացվել է քիչ քանակությամբ համեմունքներ և դափնետերև նույնպես դասվում է 
այս ենթակարգում) 

- խոզի ճարպ, այլ, ներառյալ ոսկրայուղը և մնացորդներից առաջացած ճարպը 

Ոսկրայուղ՝ կենդանական սննդաճարպ է, ստացվում է սպանդի ենթարկված 
կենդանիների ոսկորներից, օգտագործվում է իրացման և արդյունաբերական 
վերամշակման համար:  

Ոսկրայուղ ստացված թարմ ոսկորից՝ սպիտակ կամ դեղնավուն ճարպ է` տավարի 
ճարպի թանձրությամբ և հոտով: Ոչ թարմ ոսկորից ստացված ճարպը փափուկ է, 
փխրուն, գորշադեղնավուն կամ շագանակագույն, տհաճ հոտով: Ոսկրայուղը որպես 
քսանյութ օգտագործվում է օճառի և մոմերի արտադրության մեջ:  

Ճարպ ստացված մնացորդներից`փոքր մսեղիքներից, մնացորդներից ստացված 
ճարպ է կամ ճրագու, որն ստացվում է կաշիների կտրումից և մաքրումից հետո: 
Դրանք հիմնականում ունեն մուգ գույն, տհաճ հոտ, խոլեստերինի, ազատ 
ճարպաթթուների բարձր պարունակություն և առավել ցածր հալման կետ քան հալած 
տաք խոզաճարպը կամ 10.11.50 դասի այլ ճարպերը, հիմնականում օգտագործվում 
են տեխնիկական նպատակներով: 

Այս ճարպերը լինում են հում կամ զտված, օգտագործվում են սննդի մեջ, օճառի, 
քսուքի արտադրության մեջ և այլն: Դրանք ստացվում են տարբեր եղանակներով, 
օրինակ` վերահալելու, լուծիչի օգնությամբ մամլելու կամ լուծամզման եղանակով: 
Ամենատարածված միջոցը թաց վերահալման (գոլորշու կամ ցածր ջերմաստիճանի 
միջոցով) և չոր վերահալման եղանակն է: Չոր վերահալման ժամանակ ճարպի մի 
մասը ջրաքաշվում է բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, մյուս մասը ճզմվում 
է և ավելացվում ջրաքաշված ճարպին:  

- խշոր և մանր եղջերավոր անասունների հում ճարպ (խոշոր եղջերավոր 
անասունների ճարպը համարվում է առավել արժեքավոր), թարմ, պաղեցրած կամ 
սառեցրած, աղը դրած, աղաջրում, չորացրած, ապխտած կամ հալած պինդ ճարպի 
տեսքով 

- լուծիչների օգնությամբ մամլման կամ լուծամզման արդյունքում ստացված ճարպեր  

- խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների ոսկորներից և վերամշակման 
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մնացորդներից ստացված ճարպեր 

 

Չհալած հում ճարպեր՝ հում ճարպ է, որը ստացվում է սպանդի ենթարկված 
անասունների վերամշակումից և մսեղիքի բաժանումից (օրինակ՝ աղիքային և 
որովայնային ճարպեր, փորոտիքային և միջմկանային ճարպեր):  

Հալած ճարպեր՝ հալվելու միջոցով ստացված կենդանական ճարպեր: 
Կախված վերամշակվող հումքից և արտադրանքի որակից հալված ճարպերը 
բաժանվում են տեսակների և կարգերի՝ առաջին հյութի ճարպ (ՙPremier jus՚), որը 
հանդիսանում է բարձր տեսակի սննդի պինդ ճարպ, «խարխզի ճարպ» և «թթու 
ճարպ», որն ստացվում է ամենացածր որակի չհալած ճարպը ծծմբական թթվի ջրային 
լուծույթում եփելու ճանապարհով, որի ժամանակ տեղի է ունենում սպիտակուցային 
նյութերի ջրատարրալուծում՝ առանձնացնելով ճարպը: 

Բացառվում է` 

- հալած տաք խոզաճարպ պարունակող ուտելի խառնուրդները և 
պատրաստվածքները (10.42.10) 

- սննդի մեջ օգտագործվող տարբեր ձևի միսը, օրինակ` բեկոնային խոզի միսը և 
նմանատիպ այլ մսի տեսակները ճարպի մեծ շերտերով կամ ճարպը մսի շերտերով 
(10.11.12 կամ 10.13.13) 

- ծովային կենդանիների ճարպը (10.41.19) 

- կենդանական ճարպերը և այլ յուղերը և դրանց զտամասերը, առանց քիմիական 
բաղադրությունը փոփոխելու (10.41.11) 

- ձիու մսի ճարպը (10.41.11) 

- յուղա-բնաճարպը, յուղա--մարգարինը և կենդանական յուղը, տեխնիկական 
մարգարինը (10.41.11) 

- գյուղատնտեսական թռչունների ճարպը (10.12.30) 

10.11.50.100 Ճարպ խոզի չհալած 

10.11.50.200 Խոզաճարպ հալած տաք և ճարպ խոզի հալած, այլ 

10.11.50.300 Ճարպ խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների հալած և չհալած 

10.11.6 Ենթամթերք ոչ սննդային, անմշակ  
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10.11.60 Ենթամթերք ոչ սննդային, անմշակ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չմշակված ոչ սննդային մնացորդներ  
- կենդանիների աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ, բացի ձկների, ամբողջական կամ 
մասերով, ոչ ուտելի, թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած, աղը դրած, աղաջրում, 
չորացրած կամ ապխտած  
- շրդանի խոռոչ (հորթի և այլն), այդ թվում` կտրտված կամ չորացրած, որն 
օգտագործվում է շրդանի լուծամզման համար 
- գանձակ (խոհարարական մշակումից հետո ներառվում է 10.13.14 ենթակարգում)  
- եզան կամ ոչխարի կույր աղիքի արտաքին չմշակված թաղանթ 
- ստամոքսներ (խոհարարական մշակումից հետո ներառվում են 10.13.14 
ենթակարգում) 
- պարկեր 
- աղիքներ, հիմնականում օգտագործվում են որպես երշիկների համար թաղանթներ, 
մանրէազերծված վիրահատական աղելարերի, թենիսի ձեռնաթիակի կամ 
երաժշտական գործիքների լարերի արտադրության համար 
 - խոզի կամ վարազի ստև, գորշուկի կամ այլ մազեր, օգտագործվում են խոզաստևի 
արտադրատեսակների արտադրության համար, չմշակված կամ մաքուր, ներկված, 
գունաթափված, մանրէազերծված 
- ոսկորներ և եղջյուրյա ձողեր (եղջյուրների ներքին ոսկորներ), չմշակված կամ 
ճարպազերծված (ոսկորներ, որոնցից ճարպը հեռացվել է մշակման տարբեր 
եղանակների օգնությամբ) 
- մշակման ենթարկված ոսկորներ (առանց որոշակի ձև տալու), այսինքն, դրանցից 
հեռացվել են ավելորդ մասերը կամ դրանք մասնատվել են, կեղևահան արվել կամ 
գունաթափվել են 
- թթվով մշակված ոսկորներ, այսինքն, ոսկորների կրաքարային մասը հեռացվում է 
աղաթթվով և դրանք, պահպանելով իրենց առաջնային ձևը, պարունակում են միայն 
բջջային հյուսվածքներ և կռճիկային մասեր, որոնք հեշտ վերամշակվում են 
դոնդողանյութերի (բացառվում է ուղղանկյուն, այդ թվում քառակուսի) շերտերը, 
թերթերը և այլ ձևերը, փայլեցված կամ չփայլեցված, մշակված կամ չմշակված, 
ինչպես նաև ոսկրափոշով կաղապարված մթերքը) 
- դոնդողանյութը գոլորշիացնելու միջոցով հեռացված ոսկորներ, որոնք սովորաբար 
ունեն փոշենման տեսք 
- ոսկրփոշի և մնացորդներ, օրինակ` ստացված ոսկորի մշակման գործընթացից 
- փղոսկր` փղի, ծովափղի, միաեղջյուրի (նարվալ) և վայրի վարազի ժանիքներ, 
ռնգեղջյուրի եղջյուրներ, ցանկացած ցամաքային և ծովային կենդանիների ատամներ 
- կրիաների վահաններ 
- կետոսկրեր 
- եղջյուրներ, ինչպես միջուկով և ճակատոսկրով, այնպես էլ առանց դրանց, 
եղջերուների եղջյուրներ, սմբակներ, կտուցներ, եղունգներ, դրանց փոշիներ և 
մնացորդներ 
- գորշ համպար, արտադրվում է կաշալոտից, ունի կլորացված ծավալի ձև, մոմի 
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թանձրություն, դուրեկան հոտ, գորշից մինչև սև գույնի է (չի ներառվում դեղին 
համպարը, որը հանդիսանում է հանքային խեժ) 
- շիթ կղբենու, խեժային նյութ է, արտադրվում է կղբենուց, շագանակագույն, 
կարմրավուն կամ դեղնավուն գույնի է, դառը համով և յուրահատուկ հոտով 
- ցիզետտու, ոսկե շագանակագույն կամ շագանակագույն խեժային նյութ է, 
մածկանման և յուղանման թանձրության, շատ ուժեղ հոտով, արտադրվում է 
աֆրիկյան վիվերրայից 
- մուշկ, մուգ դարչնագույնի արտազատուկ է, սուր հոտով, արտադրվում է եղջերուի 
տարատեսակից (չի ներառվում արհեստական մուշկը) 
- իսպանական բզեզ 
- գեղձեր և կենդանիների այլ օրգաններ, որոնք պիտանի չեն սննդի մեջ 
օգտագործելու համար (ենթաստամոքսային գեղձ, ամորձիք, ձվարաններ, լեղապարկ, 
վահանագեղձ, մակուղեղ և այլն), թարմ, պաղեցրած, սառեցրած կամ տեղափոխման 
ժամանակ պահպանելու նպատակով պահածոյացրած (օրինակ` գլիցերինում, 
ացետոնում կամ սպիրտում) 
 - լեղի, այդ թվում չորացրած, բացի լեղու լուծամզուքից 
 - կենդանիների արյուն, հեղուկ կամ չորացրած, ինչպես ուտելի, այնպես էլ ոչ ուտելի 
- որդան կարմիր, որն ապրում է կակտուսի առանձին տեսակների վրա և համանման 
միջատներ, օրինակ` կերմեսը, որն ապրում է գաճաճ կաղնու տարատեսակների վրա, 
լինում են չորացրած ամբողջական կամ փոշու տեսքով (չի ներառվում որդան կարմրի 
լուծամզուքը և հանքանյութ կերմեսը) 
- ձվեր շերամի որդի (շերամի սերմի), նման են սերմերի, որոնք ունեն բաց 
դեղնավունից մոխրագորշագույն կամ հողադեղնավուն գույն, նախատեսված են ցեղը 
շարունակելու համար, լինում են ցեղական, ընտրատեսակի, սուպերընտրատեսակի 
- ձվեր մրջյունների 
- ջիլեր, օգտագործվում են որպես հումք սոսնձի արտադրության համար 
- կտորներ և համանման մնացորդներ հում մորթիների և կաշիների 
- հում մորթեղենի մնացորդ ց մորթեգործության մեջ օգտագործելու  
- սատկած կենդանիներ 10.11.11-10.11.35 ենթակարգերում թվարկված, ինչպես նաև 
ձուկ, խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ 03 խմբի, 
դրանց միսը և ենթամթերքը ոչ պիտանի մարդկանց ուտելու համար, այլ մթերք 
- ձվեր շերամի որդի (շերամի սերմի) 
- շերամի որդի բոժոժներ ոչ պիտանի քանդելու համար, բոժոժաքերծ, որի մեջ 
մտնում են՝ հումքից ստացված մնացորդները (քանդելու համար ոչ պիտանի 
բոժոժներ, ծակծկված, մաշված), բոժոժամանումից ստացված մնացորդները 
(բոժոժաքերծեր, բոժոժներ, որոնց մոտ հայտնաբերվել են թերություններ, 
բոժոժամանման ժամանակ համարել են խոտան, կլոր փոքր բոժոժ) 
 
Բացառվում է` 
- այլ եղանակով պատրաստված կամ պահածոյացրած համանման մթերքը 
(մասնավորապես, 10.13.14 ենթակարգին համապատասխանող) 
- սողունների կաշին  
- ընտանի թռչունների փետուրները և բմբուլը (10.12.50) 
- քանդման համար պիտանի շերամի որդի բոժոժները (01.49.25) 
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10.11.60.300 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ կենդանիների, ամբողջական կամ մասերով (բացի 
ձկների)  

10.11.60.310 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

10.11.60.320 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ խոզերի 

10.11.60.330 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ ոչխարների 

10.11.60.390 Աղիքներ, պարկեր և ստամոքսներ այլ կենդանիների 

10.11.60.900 Մնացորդներ մարդու սննդի մեջ օգատագործելու համար ոչ պիտանի, այլ 

10.11.60.910 Եղջյուրներ, սմբակներ, մազեր, ստևեր սպանդի կենդանիների 

10.11.60.920 Ոսկորներ մսացու կենդանիների 

10.11.60.930 Արյուն մսացու կենդանիների 

10.11.60.940 Ձվեր պատրաստի շերամի որդի (շերամի սերմի) 

10.11.60.950 Բոժոժներ շերամի որդի, ոչ պիտանի քանդման համար, բոժոժաքերծ 

10.11.60.990 Մնացորդներ ոչ պիտանի մարդու սննդի մեջ օգտագործման համար, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

10.11.9 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.11.99 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.11.99.000 Մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.12 Միս ընտանի թռչունների` մշակված կամ պահածոյացված 
10.12.1 Միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցրած 
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10.12.10 Միս ընտանի թռչունների` թարմ կամ պաղեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  
 
- թարմ, պաղեցրած միս և մսամթերք մսացու ընտանի թռչունների 
«Թարմ» կամ «պաղեցրած»   վիճակների նկարագրությունը բերված է 10.11.11 և 
10.11.12 ենթակարգերի պարզաբանումներում: 
 
- փետրած ընտանի թռչուններ` գլխով և ոտքերով, աղիքները հեռացված, 
 - ճտեր, որոնք նախատեսված են տապակելու համար, այսինքն` փետրած, առանց 
գլխի և ոտնաթաթերի, բայց վզով, ամբողջովին փորոտիքը հանած,  
- ընտանի թռչուններ այլ մշակման, չհեռացված աղիքներով, գլխով և ոտքերով 
- փետրած հնդկահավեր, գլխով և ոտքերով, վզով, ամբողջովին փորոտիքը հանած  
- փետրած հնդկահավեր նախատեսված տապակելու համար, առանց գլխի, ոտքերի և 
վզի, ամբողջովին փորոտիքը հանած 
- հնդկահավեր այլ եղանակով մշակված 
- փետրած բադեր, գլխով և ոտքերով, վզով, ամբողջովին փորոտիքը հանած 
- փետրած բադեր նախատեսված տապակելու համար, առանց գլխի, թաթերի և վզի, 
ամբողջովին փորոտիքը հանած 
- բադեր այլ եղանակով մշակված 
- փետրած սագեր, գլխով և ոտքերով ամբողջովին փորոտիքը հանած 
- փետրած սագեր նախատեսված տապակելու համար, առանց գլխի, թաթերի և վզի, 
ամբողջովին փորոտիքը հանած 
- սագեր այլ եղանակով մշակված 
- աքաղաղների, հավերի և ճտերի միս առանց ոսկորների, անկախ մսեղիքի որ 
մասից է կազմված  
- մսեղիքի մասեր չոսկրազերծված՝ «կիսաններ», «քառորդամասեր», «ամբողջական 
թևեր»  «կրծքամիս» «ոտքեր», «հնդկահավի ոտքեր»  «սագերի կամ բադերի 
պալետոտներ հնդկահավերի, բադերի, սագերի և խայտահավերի միս առանց 
ոսկորների, անկախ մսեղիքի որ մասից է կազմված  
 
Վերևում թվարկված տերմինները նշանակում են՝ 
 
-«կիսաններ» ընտանի թռչունների մսեղիքների կիսաններ ստացված կրծոսկրի և 
ողնաշարի երկայնքով կտրելու դեպքում, 
-«քառորդամասեր» ոտքի քառորդամասեր կամ կրծքային քառորդամասեր ստացված 
կիսանները կտրելու դեպքում,  
-«ամբողջական թևեր» բարակ ծայրով կամ առանց դրա` մսեղիքների մասեր, 
բաղկացած բազկոսկրից, ճաճանչոսկրից և ծղոսկրից հարակից մկանների հետ 
միասին, բարակ ծայրը, որն ընդգրկում է դաստակային ոսկրը, կարող է հեռացված 
լինել, այդ մասերը պետք է լինեն միացված, 
-«լանջամիս» մսեղիքների մասեր բաղկացած ոսկրից և կողոսկրից նրա երկու 
կողմերով, հարակից մկանների հետ միասին, 
-«ոտքեր» մսեղիքների կտորներ բաղկացած մեծ ոլորքի և փոքր ոլորքի ոսկորներից 
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հարակից մկանների հետ միասին, երկու կտորները պետք է միացված լինեն իրար 
հետ, 
-«հնդկահավի ձողիկներ հնդկահավի կտորներ բաղկացած մեծ ոլորքի և փոքր ոլորքի 
ոսկորներից հարակից մկանների հետ միասին, երկու կտորները պետք է միացված 
լինեն իրար հետ, 
-«հնդկահավի ոտքեր», բացի ձողիկներից՝ հնդկահավի կտորներ բաղկացած կոնքից 
հարակից մկաններով կամ կոնքից մեծ ոլորքի և փոքր ոլորքի ոսկորների հետ 
միասին և հարակից մկաններով, երկու կտորները պետք է միացված լինեն իրար 
հետ, 
-«սագերի կամ բադերի պալետոտներ» սագերի կամ բադերի մսեղիքներ 
փետրահանված, ամբողջովին փորոտիքը հանված, առանց գլխի և ոտքերի 
նախագարշապարի, կմախքային ոսկորները հեռացնելուց հետո (կրծոսկրի, 
կողոսկրերի, ողնաշարի և գավակոսկրի), բայց պահպանելով կոնքոսկրը, մեծ ոլորքի 
ոսկրը և ուսոսկրը 

10.12.10.100 Հավեր (ներառյալ ճտերը) հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ 
պաղեցրած, մսեղիքներ 

10.12.10.110 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ 
10.12.10.120 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ փետրած կամ 

փորոտիքը հանած 
10.12.10.200 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ 
10.12.10.210 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ փետրած կամ փորոտիքը հանած 
10.12.10.300 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ 
10.12.10.310 Բադեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքներ 
10.12.10.320 Սագեր թարմ կամ պաղեցրած 

10.12.10.330 Խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած 

10.12.10.400 Լյարդ սագի և բադի, թարմ կամ պաղեցրած 
10.12.10.500 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ 

պաղեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.10.510 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած,մսեղիքի մասեր 
10.12.10.520 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.10.530 Հավեր (ներառյալ ճտերը) թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.10.600 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.10.610 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.10.620 Հնդկահավեր թարմ կամ պաղեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.10.700 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.10.710 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի 

մասեր 
10.12.10.720 Բադեր, սագեր և խայտահավեր թարմ կամ պաղեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի 

մասեր 
10.12.2 Միս ընտանի թռչունների` սառեցրած 
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10.12.20 Միս ընտանի թռչունների` սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ընտանի թռչունների միս և ենթամթերք միայն սառեցրած վիճակում 
- ոսկրազերծված կամ չոսկրազերծված ընտանի թռչունների մսեղիք կամ մսեղիքի 
մասեր  
 
«Սառեցրած» վիճակի նկարագրությունը տրված է 10.11.31 դասի պարզաբանումների 
մեջ: 
  
- կենդանիների միս և ենթամթերք, օրինակ՝ վայրի ճագարների կամ 
նապաստակների միս և ենթամթերք  
- տնային աղավնիների (գյուղատնտեսական, գեղազարդ, փոստային) միս և 
ենթամթերք 
- վայրի կենդանիների միս և ենթամթերք, այդ թվում` մորթատու կենդանիների՝ 
եղնիկ, այծյամ, քարայծ կամ վայրի վարազ, ամերիկյան որմզդեղն, այծեղջերու, վիթ, 
արջ և կենգուրու և այլն  
- վայրի թռչունների միս և ենթամթերք՝ վայրի աղավնիների, վայրի սագերի, վայրի 
բադերի, չիլ կաքավների, փասիանների, սովորական լորերի, անտառակտցարների, 
մորակտցարների, ցախաքլորների, պարտեզի դրախտապանների, ջայլամների և այլն 
 
Որսի կենդանիների և թռչունների միսը և ենթամթերքը դասակարգվում են որպես 
ուտելի միս և ենթամթերք, նույնիսկ եթե այդ կենդանիները և թռչունները բուծվում են 
անազատության մեջ: 
Այս ենթակարգում չի ներառվում հյուսիսային եղջերուների միսը և ենթամթերքը: 
Սակայն հյուսիսային եղջերուների մի քանի տեսակների (օրինակ՝ կարիբու տեսակի) 
միսը և ենթամթերքը դասակարգվում են այս դասում, եթե այդ միսը և ենթամթերքն 
ստացվել են բնական պայմաններում բնակվող կենդանիներից: 

10.12.20.100 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, 
մսեղիքներ 

10.12.20.110 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, մսեղիքներ 
10.12.20.120 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, փետրած կամ փորոտիքը հանած մսեղիքներ 

10.12.20.200 Հնդկահավեր սառեցրած, մասերի չբաժանված մսեղիքներ 
10.12.20.210 Հնդկահավեր սառեցրած, մասերի չբաժանված մսեղիքներ փետրած կամ փորոտիքը 

հանած 
10.12.20.300 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքներ 
10.12.20.310 Բադեր սառեցրած, մսեղիքներ 
10.12.20.320 Սագեր սառեցրած, մսեղիքներ 
10.12.20.330 Խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքներ 
10.12.20.500 Հավեր (ներառյալ ճտերը), հնդկահավեր, բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, 

մսեղիքի մասեր 
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10.12.20.510 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.20.520 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.20.530 Հավեր (ներառյալ ճտերը) սառեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.20.600 Հնդկահավեր սառեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.20.610 Հնդկահավեր սառեցրած, ոսկրազերծած մսեղիքի մասեր 
10.12.20.620 Հնդկահավեր սառեցրած, չոսկրազերծած մսեղիքի մասեր 
10.12.20.700 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, մսեղիքի մասեր 
10.12.20.710 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, ոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.20.720 Բադեր, սագեր և խայտահավեր սառեցրած, չոսկրազերծված մսեղիքի մասեր 
10.12.20.800 Լյարդ ընտանի թռչունների սառեցրած 
10.12.20.810 Լյարդ բադի և սագի սառեցրած 
10.12.20.820 Լյարդ հավի սառեցրած 
10.12.20.890 Լյարդ ընտանի թռչունների սառեցրած, այլ 
10.12.3 Ճարպեր ընտանի թռչունների 
10.12.30 Ճարպեր ընտանի թռչունների 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տնային թռչունների հալած և չհալած ճարպ, այդ թվում` ոսկրայուղ և մնացորդներից 
ստացված ճարպ 

10.12.30.000 Ճարպեր ընտանի թռչունների 
10.12.4 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային  
10.12.40 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ուտելի ենթամթերք՝ սիրտ, լյարդ, մկանային ստամոքս, ձվարաններ կատարներ, 
լյարդ ընտանի թռչունների, այդ թվում` սագերի և բադերի լյարդից. սագի և բադի 
լյարդը, որը մյուսներից տարբերվում է իր մեծ չափերով, քաշով, պնդությամբ և 
ճարպերի պարունակությամբ, ինչպես նաև գույնով՝ սպիտակավունից մինչև բաց 
դարչնագույն, այն դեպքում, երբ մյուս թռչունների լյարդը լինում է մուգ կամ բաց 
կարմրավուն  
- մնացած ներքին օրգանները (մասնավորապես, թոքերը) 

10.12.40.100 Լյարդ հավի`թարմ կամ պաղեցրած  
10.12.40.190 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային`թարմ կամ պաղեցրած (բացառությամբ 

հավի, բադի և սագի լյարդի) 
10.12.40.200 Ենթամթերք ընտանի թռչունների, սննդային`սառեցրած (բացառությամբ  լյարդի) 
10.12.5 Բմբուլ թռչունների և փետուրով կաշի  
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10.12.50 Բմբուլ թռչունների և փետուրով կաշի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- թռչունների կաշի և այլ մասեր (օրինակ՝ գլուխ, թևեր) փետուրներով և բմբուլով  
- փետուրներ, փետուրների մասեր և բմբուլ չմշակված կամ միայն մաքրված, 
մանրէազերծված և պատրաստված պահման համար, բայց ոչ այլ եղանակով 
մշակված կամ արտադրատեսակների մեջ օգտագործված  
- փետուրների և փետուրների մասերի փոշի, ալյուր և մնացորդներ 
Տվյալ ենթակարգի ապրանքներն օգտագործվում են անկողնու պարագաների 
պատրաստման համար, գեղազարդ և այլ նպատակներով, ընդ որում տարբերություն 
չի դրվում փետուրների տարբեր տեսակների միջև: Այստեղ մտնում են նաև 
մանրածախ առևտրի համար գործվածքի մեջ փաթեթավորված (ոչ բարձերի տեսքով) 
փետուրները և բմբուլը, ինչպես նաև տեղափոխումը հեշտացնելու համար իրար հետ 
կապված փետուրները 
 
- կաշիներ և թռչունների այլ մասեր (գլուխներ, թևեր, վզեր և այլն) փետուրների և 
բմբուլի հետ, նախատեսված, օրինակ՝ գլխարկների զարդարանքներ պատրաստելու 
համար 
- կաշիներ թռչունների առանց ծածկող փետուրների, հատկապես սագերի կաշվի այն 
մասը, որն օգտագործվում է փուփուլներ պատրաստելու համար  
- խոշոր փետուրներ թևերի, պոչի կամ փետուրների այլ մասեր, որոնք պիտանի չեն 
խցկոնքի համար՝ չափերի և կոթունի կոպիտ լինելու պատճառով 
- փետուրների գեղազարդ մասեր, որոնք մշակելուց հետո նախատեսված են 
օգտագործելու գլխարկների համար զարդարանքներ, արհեստական ծաղիկներ և 
այլն պատրաստելու համար (օրինակ՝ ջայլամի, սպիտակ ձկնկուլի (էգրետ), ձկնկուլի, 
փասիանի, պարկարագիլի, քաջահավի, սիրամարգի, դրախտահավի, վարդաթևիկի, 
ճայի, կոլիբրիի, կաչաղակի, անգղի, որորի և արագիլի փետուրների մասերը) 
- փետուրներ, հիմնականում միանման երկարության, որոնք օգտագործվում են 
խոզանակներ և փոշի վերցնելու համար վրձիններ պատրաստելու համար 
- փետուրների որոշակի մասեր, ինչպիսիք են արմատները, կոթունները և այլն 
10.12.50.200 և 10.12.50.300 ստորադիրքերը ներառում են փետուրներ, որոնք 
օգտագործվում են խցկոնքի համար և բմբուլ,այն տեսքով, որով ստացվել են 
թռչունների մսեղիքից հեռացնելուց հետո, ինչպես նաև եթե դրանք ենթարկվել են 
որոշակի գործողությունների՝ փոշու հեռացման, մանրէազերծման կամ փչացումից 
հասարակ մշակման: 
Ներառվում է նաև երկրորդային փետուրի հումքը, որը նման տեսքով չի կարող 
օգտագործվել խցկոնքի համար: 
 
«Խցկոնքի համար օգտագործվող փետուրներ» հասկացությունը նշանակում է 
ընտանի թռչունների փետուրներ (մասնավորապես սագերի, բադերի), աղավնիների, 
չիլ կաքավների և այլն, բացի տեսակավորման ժամանակ խոտանված մեծ 
ծայրափետուրների, ղեկային և խոշոր փետուրների:  
Բմբուլը դա փետուրների ամենանուրբ և ամենափափուկ մասն է, հատկապես սագերի 
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և բադերի փետուրների, որոնք չունեն կոպիտ արմատներ: Այդպիսի բմբուլը և 
փետուրներն օգտագործվում են, հիմնականում, անկողնու պարագաների, 
բազմոցների բարձերի և նմանատիպ արտադրատեսակների, ինչպես նաև տաք 
սպորտային հագուստի պատրաստման համար:  

10.12.50.100 Կաշիներ և մասեր թռչունների փետուրներով և բմբուլով 
10.12.50.200 Հումք բմբուլի 
10.12.50.300 Հումք փետուրի 
10.12.9 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.12.99 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության 

գործընթացի գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.12.99.000 Ընտանի թռչունների մսի մշակման և պահածոյացման արտադրության գործընթացի 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.13 Մսամթերք, այդ թվում` թռչնամսից 
10.13.1 Մսամթերք մսից, ենթամթերքից և կենդանիների արյունից` պահածոյացված կամ 

պատրաստի 
10.13.11 Միս խոզի` հատվածքներ աղ դրած, չորացրած կամ ապխտած (բեկոն և 

խոզապուխտ) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- նշված եղանակով պատրաստված մսի և մսի ենթամթերքի տարբեր տեսակներ, 
բացի մսից ազատված խոզի ճարպից և չհալած կամ այլ եղանակով չմշակված թռչնի 
ճարպից (10.11.50):  Այստեղ դասակարգվում է նաև ճարպոտ խոզի միսը և 
համանման մսի տեսակները ճարպի հաստ շերտով կամ ճարպը հարակից մսի 
շերտով, եթե դրանք պատրաստված են ներքևում նշված եղանակով: 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում է միսը աղը դրած, չորացրած (ներառյալ 
ջրազրկման և սառեցման եղանակով ստացվածը), ապխտած (բեկոնը, ազդրը, 
թիակային մասը), եթե այն անցկացված է աղիներից, ստամոքսից, պարկերից, 
կաշիներից և այլն պատրաստված թաղանթների մեջ (ինչպես բնական, այնպես էլ 
արհեստական), պայմանով, որ այն նախօրոք չի մասնատվել կամ կտրտվել և 
խառնված չի եղել այլ բաղադրամասերի հետ (10.13.14):  
Մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին նույնպես մտնում են այս դասի 
մեջ: Չեն մտնում մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին, որոնք պիտանի 
չեն մարդու սննդի համար (օրինակ՝ որպես անասնակեր օգտագործվողը) (10.13.16): 
- միս և մսի ենթամթերք պիտանի սննդի մեջ օգտագործելու հում կամ պատրաստված 
ալյուրի տեսքով (ցանկացած աղացվածքի): 
Միսը և մսի ենթամթերքը դասակարգվում են տվյալ դասում, եթե դրանք գտնվում են 
հերմետիկ փաթեթավորմամբ (օրինակ` չորացրած միսը թիթեղյա բանկաների մեջ): 
Չնայած այդ փաթեթվածքի մթերքը, որոնք պատրաստված կամ պահածոյացրած են 
այլ եղանակով, քան տվյալ ենթակարգի մթերքը, ներառվում են 10.13.15 դասում: 
 
- ընտանի խոզերի ազդրեր, թիակներ և դրանց մասեր ոսկորներով` պահածոյացրած 
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խոր չոր աղ անելու կամ աղի մեջ թթու դնելու մեթոդով, կարող են լինել թեթևակի 
չորացրած կամ ապխտած, բայց այն աստիճանի, որ դրանք չեն համարվի չորացրած 
կամ ապխտած  
- ընտանի խոզերի ազդրեր, թիակներ և դրանց մասեր ոսկորներով` պահածոյացրած 
չորացման կամ ապխտման եղանակով, նույնիսկ եթե պահածոյացման այդ 
եղանակները զուգակցվեն նախնական աղ անելու կամ աղի մեջ թթու դնելու հետ 
 
 
- բեկոնային կիսաններ կամ սպենսերներ (կարճ բեկոնային կիսաններ), 
առաջնամասեր, կրծքամսեր և դրանց հատվածքներ չորացրած,աղը դրած կամ 
ապխտած 
Վերը տրված տերմինների նշանակությունը բերված է 10.11.12 ենթակարգի 
պարզաբանումներում: 
Բեկոն` մսամթերք է, պատրաստված ոչ յուղոտ խոզի մսի կիսամսեղիքից` ստացված 
բեկոնային բտման երիտասարդ խոզերի մսի վերամշակումից: Բեկոնը լինում է աղը 
դրած և ապխտած: Ապխտած բեկոնն օգտագործման համար պատրաստ խոզի 
լանջամիսն է ապխտած, աղը արած, ոսկորներից առանձնացված, երկու-երեք շերտ 
մկանային հյուսվածքով, իսկ աղը դրած բեկոնը` քիչ աղը դրած խոզի միս է, որը 
հիմնականում հանդիսանում է կիսապատրաստվածք լանջամսեր, ազդրապուրդներ 
ստանալու համար: 
   
Բացառվում է` 
- երշիկներ և համանման մթերք անկախ նրանից եփովի են թե ոչ  
- միս և մսի ենթամթերք պատրաստված ցանկացած եղանակով (շոգեխաշած, գրիլով 
պատրաստված, եփած, տապակած), ինչպես նաև այս դասում չնախատեսված 
ցանկացած այլ եղանակով պատրաստվածը կամ պահածոյացրածը, ներառյալ վրան 
չորահաց շաղ տվածը, խմորի մեջ թաթախածը, գիրուցածը, համեմունքներով 
պատրաստվածը, ինչպես նաև լյարդութոքի մածուկները և մսատրորվածքները 
(պաշտետները) (10.13.15)  
- ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ, որոնք մասամբ ջրազրկված են, բայց 
որոնց համար իսկական պահածոյացումը ապահովվում է միայն սառեցմամբ կամ 
խորը սառեցմամբ (10.11.32) 

10.13.11.100 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան չարված, 
չորացրած, աղադրված կամ ապխտած 

10.13.11.110 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան արված, աղադրված 
կամ աղաջրի մեջ 

10.13.11.120 Միս խոզի՝ ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ ոսկրահան չարված, չորացրած 
կամ ապխտած 

10.13.11.200 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, չորացրած, աղադրված կամ 
ապխտած 

10.13.11.210 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, աղադրված կամ աղաջրի մեջ 
10.13.11.220 Միս խոզի՝ կրծքավանդակ և դրա հատվածքներ, չորացրած կամ ապխտած 
10.13.11.300 Միս խոզի չորացրած, աղադրված կամ ապխտած, այլ, ներառյալ բեկոնը (խոզամսից 



572 
 

ուտելիք),խոզի կողի 3/4-ը և դրանց հատվածքները 

10.13.12 Միս խոշոր եղջերավոր կենդանիների` աղ դրած, չորացրած կամ ապխտած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ստորև նշված եղանակով պատրաստված մսի և մսի ենթամթերքի տարբեր 
տեսակներ, բացի մսից ազատված խոզի ճարպից և չհալած կամ այլ եղանակով 
չմշակված թռչնի ճարպից (10.11.50): Այստեղ դասակարգվում է նաև ճարպոտ խոզի 
միսը և համանման մսի տեսակները ճարպի հաստ շերտով կամ ճարպը հարակից 
մսի շերտով, եթե դրանք պատրաստված են ներքևում նշված եղանակով: 
- միսը աղը դրած, չորացրած (ներառյալ ջրազրկման և սառեցման եղանակով 
ստացվածը), ապխտած (բեկոնը, ազդրը, թիակային մասը), եթե այն անցկացված է 
աղիներից, ստամոքսից, պարկերից, կաշիներից և պատրաստված թաղանթների մեջ 
(ինչպես բնական, այնպես էլ արհեստական), պայմանով, որ այն նախօրոք չի 
մասնատվել կամ կտրտվել և խառնված չի եղել այլ բաղադրամասերի հետ (10.13.14):  
Մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին նույնպես մտնում են այս դասի 
մեջ: Չեն մտնում մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին, որոնք պիտանի 
չեն մարդու սննդի համար (օրինակ` որպես անասնակեր օգտագործվողը) (10.13.16): 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև միս և մսի ենթամթերք պիտանի սննդի մեջ 
օգտագործելու հում կամ պատրաստված ալյուրի տեսքով (ցանկացած աղացվածքի): 
Միսը և մսի ենթամթերքը դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, եթե դրանք 
գտնվում են հերմետիկ փաթեթվածքի մեջ (օրինակ՝ չորացրած միսը թիթեղյա 
բանկաների մեջ): Չնայած այդ փաթեթվածքի մթերքը, որոնք պատրաստված կամ 
պահածոյացրած են այլ եղանակով, քան տվյալ դասի մթերքը, ներառվում են 10.13.15 
դասում: 
 
Վերը տրված տերմինների նշանակությունը բերված է 10.11.12 ենթակարգի 
պարզաբանումներում: 
   
- կենդանիների միսը աղը դրած, աղաջրի մեջ, չորացրած կամ ապխտած 
- կենդանիների միսը կամ ենթամթերքը աղը դրած, աղաջրի մեջ, չորացրած կամ 
ապխտած 
 
Բացառվում է` 
- ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ, որոնք մասամբ ջրազրկված են, բայց 
որոնց համար իսկական պահածոյացումը ապահովվում է միայն սառեցմամբ կամ 
խորը սառեցմամբ (10.11.32) 
- երշիկներ և համանման մթերք անկախ նրանից եփովի են թե ոչ (10.13.15) 
- միս և մսի ենթամթերք պատրաստված ցանկացած եղանակով (շոգեխաշած, գրիլով 
պատրաստված, եփած, տապակած), ինչպես նաև այս դասում չնախատեսված 
ցանկացած այլ եղանակով պատրաստվածը կամ պահածոյացրածը, ներառյալ վրան 
չորահաց շաղ տվածը, խմորի մեջ թաթախածը,գիրուցածը, համեմունքներով 
պատրաստվածը, ինչպես նաև լյարդութոքի մածուկները և մսատրորվածքները 
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(պաշտետները) (10.13.15)  

10.13.12.100 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած 
10.13.12.110 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած, չոսկրազերծված 
10.13.12.120 Միս տավարի և հորթի չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած, ոսկրազերծված 
10.13.12.200 Մսամթերք սուբլիմացմամբ չորացրած 
10.13.13 Միս կամ սննդային ենթամթերք այլ կենդանիների` աղ դրած կամ աղաջրի մեջ, 

չորացրած կամ ապխտած. մսից և ենթամթերքից կոպիտ և մանր աղացվածքի 
սննդային ալյուր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է ներքևում նշված եղանակով պատրաստված մսի և մսի 
ենթամթերքի տարբեր տեսակներ, բացի մսից ազատված խոզի ճարպից և չհալած 
կամ այլ եղանակով չմշակված թռչնի ճարպից (10.11.50): Այստեղ դասակարգվում է 
նաև ճարպոտ խոզի միսը և համանման մսի տեսակները ճարպի հաստ շերտով կամ 
ճարպը հարակից մսի շերտով, եթե դրանք պատրաստված են ներքևում նշված 
եղանակով: 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում է միսը աղը դրած, չորացրած (ներառյալ 
ջրազրկման և սառեցման եղանակով ստացվածը), ապխտած (բեկոնը, ազդրը, 
թիակային մասը), եթե այն անցկացված է աղիներից, ստամոքսից, պարկերից, 
կաշիներից և այլն պատրաստված թաղանթների մեջ (ինչպես բնական, այնպես էլ 
արհեստական), պայմանով, որ այն նախօրոք չի մասնատվել կամ կտրտվել և 
խառնված չի եղել այլ բաղադրամասերի հետ (10.13.14):  
Մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին նույնպես մտնում են այս դասի 
մեջ: Չեն մտնում մսի և մսի ենթամթերքի սննդային ալյուրը և փոշին, որոնք պիտանի 
չեն մարդու սննդի համար (օրինակ` որպես անասնակեր օգտագործվողը) (10.13.16): 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև միս և մսի ենթամթերք պիտանի սննդի մեջ 
օգտագործելու հում կամ պատրաստված ալյուրի տեսքով (ցանկացած աղացվածքի): 
Միսը և մսի ենթամթերքը դասակարգվում են տվյալ դասում, եթե դրանք գտնվում են 
հերմետիկ փաթեթվածքի մեջ (օրինակ` չորացրած միսը թիթեղյա բանկաների մեջ): 
Չնայած այդ փաթեթվածքի մթերքը, որոնք պատրաստված կամ պահածոյացրած են 
այլ եղանակով, քան տվյալ դասի մթերքը, ներառվում են 10.13.15 ենթակարգում: 
- ընտանի խոզերի ազդրեր, թիակներ և դրանց մասեր ոսկորներով` պահածոյացրած 
խոր չոր աղ անելու կամ աղի մեջ թթու դնելու մեթոդով, կարող են լինել թեթևակի 
չորացրած կամ ապխտած, բայց այն աստիճանի, որ դրանք չեն համարվի չորացրած 
կամ ապխտած  
- ընտանի խոզերի ազդրեր, թիակներ և դրանց մասեր ոսկորներով` պահածոյացրած 
չորացման կամ ապխտման եղանակով, նույնիսկ եթե պահածոյացման այդ 
եղանակները զուգակցվեն նախնական աղ անելու կամ աղի մեջ թթու դնելու հետ 
 
Բացառվում է` 
- երշիկներ և համանման մթերք անկախ նրանից եփովի են թե ոչ (10.13.15) 
- միս և մսի ենթամթերք պատրաստված ցանկացած եղանակով (շոգեխաշած, գրիլով 
պատրաստված, եփած, տապակած), ինչպես նաև այս դասում չնախատեսված 
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ցանկացած այլ եղանակով պատրաստվածը կամ պահածոյացրածը, ներառյալ վրան 
չորահաց շաղ տվածը, խմորի մեջ թաթախածը, գիրուցածը, համեմունքներով 
պատրաստվածը, ինչպես նաև լյարդութոքի մածուկները և մսատրորվածքները 
(պաշտետները) (10.13.15)  
- ազդրեր, թիակներ և դրանց հատվածքներ, որոնք մասամբ ջրազրկված են, բայց 
որոնց համար իսկական պահածոյացումը ապահովվում է միայն սառեցմամբ կամ 
խորը սառեցմամբ (10.11.32) 

10.13.13.100 Միս ձիու աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած. ապխտեղեն ձիու մսից 

10.13.13.200 Միս ոչխարի և այծի աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած 
10.13.13.300 Միս հավի և հավի ճուտ աղը դրած, աղաջրի մեջ կամ չորացրած, ապխտած 
10.13.13.400 Ենթամթերք մսի չորացրած, աղը դրած և ապխտած, ներառյալ լյարդը ընտանի 

թռչունների 
10.13.13.500 Ալյուր սննդային մսից և մսի ենթամթերքից, պիտանի մարդու սննդի մեջ 

օգտագործելու համար 
10.13.13.900 Միս աղը դրած, չորացրած կամ ապխտած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
10.13.14 Երշիկեղեն և համանման մսամթերք մսից, ենթամթերքից կամ կենդանիների 

արյունից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- երշիկեղեն և համանման մթերք, այսինքն` պատրաստի արտադրատեսակներ 
10.11.39 ենթակարգի մսից կամ մսի ենթամթերքից, ինչպես նաև 10.11.60 
ենթակարգի մթերքից կամ արյուն ներառված աղիների, ստամոքսի, պարկերի կամ 
համանման թաղանթների մեջ  
- երշիկեղեն և համանման մթերք լյարդից, ներառյալ ընտանի թռչունների լյարդից, 
այդ թվում` ավելացած միս, մսի ենթամթերք, ճարպեր և այլն, հիմնականում եփած, 
երբեմն նաև ապխտած, հեշտ տարբերվում են լյարդին բնորոշող համի շնորհիվ  
- երշիկեղեն և համանման արտադրատեսակներ մսի հիմքի վրա, ինչպիսիք են՝ 
սալյամին, սև և սպիտակ պուդինգները, սերվելատը,  փորոտիքից և համանման 
դելիկատես արտադրատեսակներից երշիկները, մսի պաշտետները, դոնդողը, 
պահածոյացրած մանր կտրտված միսը պարուրված երշիկի թաղանթի մեջ կամ 
երշիկի ձևով սեղմված  
 - սննդամթերք երշիկի կամ համանման արտադրատեսակների հիմքով, այն 
պայմանով, որ դրանք պարունակեն ծավալի 20 զանգ.%-ի չափով երշիկ, միս, մսի 
ենթամթերք կամ այդ մթերքի ցանկացած հարաբերակցություն (հաշվի է առնվում 
պատրաստի արտադրատեսակի մեջ պարունակվող մսի ծավալը, ոչ թե նույն մթերքի 
ծավալը մինչև պատրաստ լինելը)  
 
Երշիկները և համանման արտադրատեսակները լինում են հում կամ եփած վիճակում, 
ապխտած և կարող են պարունակել ճարպի, օսլայի հավելումներ, համեմունքներ, 
ամոքանք և այլն: Բացի դրանից կարող են պարունակել համեմատաբար մեծ չափի 
մսի կտորներ կամ մսի մթերք: Երշիկները և համանման արտադրատեսակները 
դասակարգվում են այս ենթադասում անկախ նրանից մասնատված են փոքր 
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կտորների, թե կշռածրարված են հերմետիկ տարողության մեջ: 
Պաշտետը մածկանման կոնսիստենցիայի սննդամթերք է մանր կտրտված, մշակված 
և համեմունքներով համեմված մսից:  
  
Բացառվում է` 
- պատրաստի միսը մասնատված կամ կտրտված, որը տեղակայված է պահածոյի 
բանկաների մեջ կամ այլ միանգամյա օգտագործման բեռնարկղերի մեջ 
(10.13.15.300-10.13.15.900) 

10.13.14.300 Երշիկեղեն լյարդից (լյարդ ու թոքից), ներառյալ երշիկի թաղանթով մածուկները և 
պաշտետները 

10.13.14.600 Երշիկեղեն, բացի լյարդի արտադրատեսակներից 

10.13.14.610 Երշիկեղեն եփած, նրբերշիկ, սարդելկա 

10.13.14.620 Երշիկներ կիսաապխտած 

10.13.14.630 Երշիկներ եփած-ապխտած, կիսաչոր, հում ապխտած, ներառյալ «սալյամի» 

10.13.14.640 Երշիկեղեն ձիու մսից 

10.13.14.650 Դոնդող, զելց 

10.13.14.660 Երշիկեղեն ապխտած- խորոված 

10.13.14.690 Երշիկեղեն, այլ 

10.13.15 Մսից, ենթամթերքից կամ կենդանիների արյունից պատրաստված և 
պահածոյացված այլ մթերք (բացի պատրաստի կերակրատեսակներից և 
երշիկեղենից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- լյարդ պարունակող պատրաստված կամ պահածոյացրած մթերք, այդ թվում 
խառնած մսի և մսային ենթամթերքի հետ, այն պայմանով, որ լյարդը հանդիսանա 
հիմնական մթերքը (այդ մթերքը հիմնականում ստանում են սագերի և բադերի 
լյարդից)  
  
- եփելուց հետո պահածոյացրած ընտանի թռչուններ և ընտանի թռչունների մասեր, 
այդ թվում` 
- հավի ճուտը դոնդողակում 
- հավի ճտի կիսաններ և քառորդամասեր սոուսի մեջ և հնդկահավի, բադի կամ հավի 
ճտի ամբողջական ոտքեր, այդ թվում` սառեցրած 
- պաշտետ ընտանի թռչունների (հիմնականում, ընտանի թռչունների միս, որին 
ավելացված է հորթի միս, խոզի ճարպ և համեմունքներ), այդ թվում` սառեցրած 
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- պատրաստի կերակրատեսակներ, որոնք պարունակում են ընտանի թռչունների 
միս, որպես հիմնական բաղադրամաս, այլ մթերքի հետ, ինչպիսիք են՝ բանջարեղենը, 
բրինձը կամ մակարոնեղենը 
- պատրաստի կերակրատեսակներ և մթերք խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդները, 
բացի 10.13.15.400 ստորադիրքում ներառվածից 
 
«Պատրաստի կերակրատեսակե անվանվում է սննդամթերքը, որը պարունակում է 
20%-ից ավելի խոզի միս և դրա ենթամթերքը: 
 
Մսի և մսի ենթամթերքի, ներառյալ ցանկացած տեսակի և ծագման ճարպերի, 
տոկոսային բաղադրությունը որոշելու համար տես Commition Regulation (EEC) 226.89 
(OJ NL29,31,1 1989), էջ 11: 
Տոկոսային բաղադրությունը որոշելու ժամանակ դոնդողանյութը և սոուսները 
վերջնական արդյունքի մեջ հաշվի չեն առնվում: 
- պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ տավարի և հորթի մսից  
-լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից, այդ թվում` 
- լուծամզուքներ մսից, ստացվում են միսը գոլորշու վրա ճնշման տակ եփելու և 
հեղուկը խտացնելու եղանակով 
- հյութեր մսից, ստացվում են հում միսը մամլելուց 
- լուծամզուքներ ձկից կամ խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից, ստացվում են ձկան, խեցեմորթների, կակղամորթների և այլ 
ջրային անողնաշարավորների հում մսի լուծամզուքների խտացումից 
- հյութեր, ստացվում են հում ձուկը, խեցեմորթները, կակղամորթները և այլ ջրային 
անողնաշարավորները մամլելուց  
 
Լուծամզուքներն օգտագործվում են սննդամթերք պատրաստելու համար, օրինակ` 
ապուրներ, սոուսներ: Հյութերն օգտագործում են, հիմնականում, որպես դիետիկ 
սննդամթերք:  
- մսի կիսապատրաստվածքներ կտրտած 
- մսից կիսապատրաստվածքներ չափաբաժնով (պորցիոն) և մանրակտոր 
- այլ սննդամթերք, ներառյալ «պատրաստի կերակրատեսակները» - մթերք արյունից, 
բացի «սև պուդինգից» և համանման մթերքից 
 
Բացառվում է` 
- համասեռված մթերքը (10.86.10.100) 
- համասեռված պահածոները մսից մանկական սննդի համար (10.86.10.791) 

10.13.15.100 Մթերք պատրաստի բադի և սագի լյարդից, ներառյալ մածուկները և 
մսատրորվածքները (պաշտետները) (բացի երշիկի թաղանթովից), 
կերակրատեսակներ պատրաստի 20%-ից ավել միս պարունակող (բացի 
համասեռված երշիկեղենից) 

10.13.15.110 Մթերք պատրաստի այլ կենդանիների լյարդից, ներառյալ մածուկները և 
պաշտետները (բացի երշիկի թաղանթովից), կերակրատեսակներ պատրաստի 20%-
ից ավել միս պարունակող (բացի համասեռված երշիկեղենից) 
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10.13.15.500 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից` ազդրերից 

10.13.15.510 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից` ազդրերից և դրանց 
հատվածքներից 

10.13.15.520 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ խոզի մսից՝ թիակային մասերից և դրանց 
հատվածքներից, բացի թարմից, պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը դրածից կամ 
աղաջրի մեջ եղածից, չորացրածից կամ ապխտածից 

10.13.15.590 Կերակրատեսակներ պատրաստի և մթերք պատրաստի խոզի մսից, այլ 

10.13.15.600 Կերակրատեսակներ պատրաստի խոզի մսից 20%-ից ավել, բայց 40%- ից պակաս 
միս և ենթամթերք պարունակող, ներառյալ խառնուրդներ, ճարպեր, բացի 
համասեռված պատրաստի կերակրատեսակներից 

10.13.15.610 Մթերք պատրաստի խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդներ և ճարպեր, բացի 
պատրաստի կերակրատեսակներից, երշիկեղենից, մածուկներից և պաշտետներից, 
համասեռված պատրաստի մթերքից 

10.13.15.620 Մթերք և կերակրատեսակներ պատրաստի տավարի և հորթի մսից, ներառյալ 
պահածոները 

10.13.15.630 Կերակրատեսակներ պատրաստի տավարի և հորթի մսից, ներառյալ պահածոները 

10.13.15.640 Մթերք պատրաստի տավարի և հորթի մսից, բացի պատրաստի 
կերակրատեսակներից 

10.13.15.710 Միս տավարի և հորթի շոգեխաշած 

10.13.15.720 Պահածոներ խոզապխտային տավարի մսից 

10.13.15.730 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից 

10.13.15.790 Մթերք մսից կամ ենթամթերքից, այլ, ներառյալ արյունը 

10.13.15.800 Կիսապատրաստվածքներ մսի, ներառյալ թռչնի միսը 

10.13.15.810 Կիսապատրաստվածքներ մսի կտրտած, ներառյալ աղացած միսը և դրանից 
արտադրատեսակները 

10.13.15.820 Կիսապատրաստվածքներ չափաբաժնով (պորցիոն) և մանրակտոր, բացի ընտանի 
թռչունների մսից կիսաֆաբրիկատները 

10.13.15.830 Կիսապատրաստվածքներ չափաբաժնով (պորցիոն) և մանրակտոր ընտանի 
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թռչունների մսից 

10.13.15.900 Պահածոներ մսի, այլ 

10.13.15.910 Պահածոներ մսի շոգեխաշած, այլ 

10.13.15.920 Պահածոներ խոզապուխտային մսից, այլ 

10.13.15.930 Պահածոներ մսից՝  բուսական և բանջարեղենային խառնուրդով, այլ 

10.13.15.990 Մթերք ենթամթերքից, ներառյալ արյունը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.13.16 Ալյուր մսից և ենթամթերքից` ոչ սննդային, կոպիտ և մանր աղացվածքի. խարխզի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հալած սպիտակուցային մթերք կենդանիների հյուսվածքներից, ներառյալ 
ոսկորները, բացի արյան հավելումներից, մազերից, կճղակներից, եղջյուրներից, 
կաշվի կտորտանքներից, ստամոքսի պարունակությունից 
- մարդկանց սննդի համար ոչ պիտանի մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր, որն 
ստացվում է ամբողջական կենդանիների (ներառյալ ընտանի թռչունները, ծովային 
կաթնասունները) կամ կենդանական ծագման մթերքի (միս, մսի ենթամթերք) 
մշակման արդյունքում 
Այդ մթերքը (հիմնականում ստացված սպանդանոցներից, մսի, երշիկեղենի, մսի 
պահածոների, թռչունների վերամշակման և այլ կազմակերպություններից) 
սովորաբար մշակում են գոլորշով և մամլում կամ յուղը և ճարպը հեռացնելու համար 
մշակում են լուծույթներով: Արդյունքում ստացված մթերքը չորացնում են, 
մանրէազերծում երկարատև եռացնելու միջոցով և վերջում մանրացնում են:  
Թվարկված մթերքը կարող է լինել նաև հաբերի տեսքով: 
Նուրբ և կոպիտ աղացվածքի ալյուրը և հաբերը օգտագործվում են որպես 
անասնակեր, ինչպես նաև կարող են օգտագործվել այլ նպատակներով (օրինակ` 
որպես պարարտանյութ) 
- խարխզի, մնում է խոզի կամ այլ կենդանիների ճարպը տապակելուց հետո, 
օգտագործվում է, հիմնականում, կենդանիներին սնունդ պատրաստելու համար 
(օրինակ` շների համար գալետ) 

10.13.16.100 Ալյուր կերային մսի 

10.13.16.200 Ալյուր կերային մսաոսկրի 

10.13.16.300 Ալյուր կերային ոսկրի 

10.13.16.400 Խարխզի 
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10.13.16.900 Փոշի, ալյուր և հատիկներ մսի և մսի հումքի, ոչ պիտանի մարդկանց սննդի համար, 
այլ 

10.13.9 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ. մսից և 
թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.13.91 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- կենդանական յուղերի և ճարպերի ստացման ծառայությունները, տես 10.41.1 

10.13.91.000 Մսամթերքի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 

10.13.99 Մսից և թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.13.99.000 Մսից և թռչնամսից մսամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.2 Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ մշակված կամ պահածոյացված 

10.20 Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ մշակված կամ պահածոյացված 

10.20.1 Ձուկ թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած 

10.20.11 Ձկան սուկի և ձկան միս (ներառյալ աղացած միսը) թարմ կամ պաղեցրած   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձկան սուկի, ձկան միս (ներառյալ աղացած միսը), թարմ կամ պաղեցրած, անկախ 
այն բանից տեղափոխման ժամանակ պահպանումն ապահովելու նպատակով 
փաթեթավորված են աղով, սառույցով թե ոչ:  
Այս ենթակարգում է դասվում նաև ձկան սուկին, ձկան միսը թեթևակի քաղցրացրած 
կամ դափնետերևի մեջ դրված: 
- ձկան սուկի 
- ձկան միս առանց ոսկորների, ներառյալ լցոնը 
 
«Ձկան սուկի» տերմինը նշանակում է ձկան ողնաշարին զուգահեռ կտրտված մսի 
կտորներ, գլուխը, աղիները, լողաթևերը և ոսկորները հանած, այսինքն` ձկան աջ կամ 
ձախ մասը, ընդ որում երկու կողմերը իրար հետ միացված չպետք է լինեն, օրինակ՝ 
որովայնով կամ մեջքով: Հնարավոր է միսը լինի կաշվով, որն անհրաժեշտ է, 
որպեսզի այն չփշրվի կամ հեշտ բաժանվի կտորների, ինչպես նաև երկու դեպքում էլ 
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հնարավոր է փոքր ոսկորների առկայություն, որոնց լրիվ հեռացնելը անհնար է:  
Հիմնականում այս նպատակների համար օգտագործվում են ձկան հետևյալ 

տեսակները՝ իշխանը, սաղմոնը, ձողաձուկը, պիկշան, սայդան, մերլանգը, խեկը, 
ծովային տափակաձուկը, բելդյուգան, թյուննոսը, սկումբրիան, ծովատառեխը, 
անձրուկը և այլն: 

10.20.11.100 Սուկի ձկան և միս ձկան առանց ոսկորների, այլ, թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.11.110 Սուկի ձկան թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.11.120 Ձկան միս առանց ոսկորների, այլ, թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.12 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր թարմ կամ պաղեցրած  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձկան լյարդ, խավիար և սերմնագեղձեր թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.12.100 Լյարդ, խավիար և սերմնագեղձեր ձկան, թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.12.110 Լյարդ ձկան թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.12.130 Սերմնագեղձեր ձկան թարմ կամ պաղեցրած 

10.20.13 Ձուկ սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-ձուկ սառեցրած 
- ծովային ձուկ (բացի ծովատառեխից) սառեցրած, բացի սուկիից    
- քաղցրահամ ջրերի ձուկ սառեցրած, բացի սուկիից 

10.20.13.100 Ձուկ սառեցրած չբաժանված, բացի ծովատառեխից, ծովային 
10.20.13.300 Ձուկ սառեցրած չբաժանված, քաղցրահամ ջրերի 
10.20.14 Ձկան սուկի սառեցրած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սուկի կամ սուկիի կտորներ պարունակող խորը սառեցրած բլոկներ կամ սալիկներ, 
որտեղ հնարավոր է ներառված լինի նաև կշռի 20%-ից ոչ ավելի քաշով նույն տեսակի 
ձկան փոքր կտորներ` բլոկների կամ սալիկների բաց տարածքը լրացնելու համար: 

10.20.14.000 Ձկան սուկի սառեցրած 
10.20.15 Ձկան միս (ներառյալ աղացած միսը) սառեցրած 
10.20.15.100 Ձկան միս սառեցրած 
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10.20.15.300 Միս ձկան առանց ոսկորների, այլ, բացի սուկիից, սառեցրած 

10.20.16 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր սառեցրած 
10.20.16.100 Լյարդ ձկան սառեցրած 

10.20.16.300 Սերմնագեղձեր ձկան սառեցրած 

10.20.2 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով. ձկնկիթ և ձկնկիթի 
փոխարինիչներ 

10.20.21 Ձկան սուկի չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ, բայց ոչ ապխտած 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձուկ առանց գլխի, կտորներով, սուկիի կամ լցոնի տեսքով, չորացրած, աղը դրած 
կամ աղաջրի մեջ դրած  
- աղը դրած ձկան սուկի, որի մեջ ավելացված է աննշան շաքար 
- ձկան հատիկներ, որոնք օգտագործվում են մարդկանց սննդի մեջ 
- մթերք, որը հայտնի է որպես «արագ լուծվող ձուկ» (ստացվում է ձկան փափուկ, 
թարմ, մանր կտրտած չորացրած, սառեցրած մսից) 
 
 
Բացառվում է` 
- այլ եղանակով պատրաստված ձուկը (10.20.25) 
- ձկան ապուրները 

10.20.21.000 Ձկան սուկի  չորացրած, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, բացի ապխտածից 
10.20.22 Ձկան լյարդ և սերմնագեղձեր չորացրած, ապխտած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ. 

խոշոր և մանր աղացվածքի կամ հատիկավորված սննդային ձկան ալյուր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
-ձկան ուտելի կաշի, լյարդ, ձկնկիթ և սերմնագեղձեր չորացրած, աղը դրած կամ 
աղաջրի մեջ, ապխտած 
-շնաձկան լողաթևեր` չորացրած առանց կաշվի և լողաթևերի կտորներ առանց կաշվի 
- ձկան լցոն կամ ալյուր սննդային 
 
Բացառվում է՝ 
- կոպիտ և մանր աղացվածքի ալյուրը և ձկան հատիկները ոչ պիտանի սննդի մեջ 
օգտագործելու համար (10.20.41) 

10.20.22.100 Լյարդ և սերմնագեղձեր ձկան, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, չորացրած, ապխտած. 
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ձկան ալյուր և փոշի սննդային 

10.20.22.110 Լյարդ, սերմնագեղձեր ձկան պահածոյացրած 

10.20.22.120 Ալյուր և փոշի ձկան սննդային 

10.20.23 Ձուկ չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ 
10.20.23.100 Ձուկ չորացրած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ 
10.20.23.110 Ձուկ չորացրած 

10.20.23.120 Ձուկ աղը դրած կամ աղաջրի մեջ, բացի ծովատառեխից 

10.20.23.200 Ծովատառեխ աղը դրած կամ աղաջրի մեջ 

10.20.24 Ձուկ, ներառյալ ձկան սուկին, ապխտած 
10.20.24.200 Սաղմոն խաղաղօվկիանոսյան, ատլանտյան և դանուբյան ապխտած, ներառյալ 

սուկին 

10.20.24.210 Ծովատառեխ ապխտած, ներառյալ սուկին 

10.20.24.220 Ծովատառեխ սառը ապխտման 

10.20.24.230 Ծովատառեխ տաք ապխտման 

10.20.24.290 Ծովատառեխ ապխտած, այլ 

10.20.24.300 Ձուկ ապխտած, այլ (բացի սաղմոնից և ծովատառեխից), ներառյալ սուկին 

10.20.24.310 Ձուկ սառը ապխտման, այլ 

10.20.24.320 Ձուկ տաք ապխտման, այլ 

10.20.24.330 Ձուկ չորացրած կամ աղը դրած, բացի ապխտած ձկից և ձկան սուկիից 
10.20.25 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով, բացի ձկնեղենից 

պատրաստի կերակրատեսակներից 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- եփած կամ գոլորշու վրա պատրաստված, գրիլի մեջ տապակած, ջեռեփած կամ 
պատրաստված այլ եղանակով (ապխտած միս, որը մինչև ապխտելը կամ ապխտելու 
ժամանակ եփվել է, դասակարգվում է 10.20.24 ենթակարգում, այն պայմանով, որ այն 
չի պատրաստվել ոչ մի այլ եղանակով) 
- քացախի, բուսական յուղի և այլնի մեջ պատրաստված կամ պահածոյացրած ձուկ` 
թթու դրած ձուկ, ձկան երշիկ, ձկան մածուկ և այլն 
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- այլ եղանակով պատրաստված կամ պահածոյացրած ձուկ և ձկան մասերը 
- թառափի ձկնկիթ, պատրաստվում է թառափի ձկների (բելուգա, զութխ (սեվրյուգա), 
թառափ) ձկնկիթներից, որոնք բնակվում են մի շարք տարածքների (Իտալիա, 
Ալյասկա, Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան) գետերում 
 
Բացառվում է` 
- ձկան ապուրները (10.89.11)  

10.20.25.100 Ձուկ պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ եղանակով, բացի լցոնից. ձողիկներ 
ձկան 

10.20.25.110 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սաղմոնից, ամբողջական կամ կտորներով, 
քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի 
մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.120 Պահածոներ սաղմոնից բնական 

10.20.25.130 Պահածոներ սաղմոնից տոմատի սոուսում 

10.20.25.140 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սաղմոնից, բացի լցոնից, այլ 

10.20.25.200 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ծովատառեխից, ամբողջական կամ կտորներով, 
քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի 
մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.210 Պահածոներ ծովատառեխից յուղի մեջ 

10.20.25.220 Պահածոներ ծովատառեխից տոմատի սոուսում 

10.20.25.230 Պահածոներ ծովատառեխից բնական 

10.20.25.290 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ծովատառեխից, այլ 

10.20.25.300 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սարդինայից, սարդինելայից, կիլկայից և 
շպրոտից, ամբողջական կամ կտորներով, քացախի մեջ,յուղի մեջ, թթու դրած, բացի 
չորացրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.310 Պահածոներ սարդինայից, շպրոտ յուղի մեջ 

10.20.25.320 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սարդինայից, սարդինելայից, կիլկայից և 
շպրոտից, բացի լցոնից, այլ 

10.20.25.330 Մթերք պատրաստի և պահածոներ թյունոսից, պելամիդից և սկիպջեքից, 
ամբողջական կամ կտորներով, քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի 
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չորացրածից, աղը դրածից կամաղաջրի մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.400 Մթերք պատրաստի և պահածոներ սկումբրիայից ամբողջական կամ կտորներով, 
քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ 
դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.500 Մթերք պատրաստի և պահածոներ թանձրուկից, ամբողջական կամ կտորներով, 
քացախի մեջ, յուղի մեջ, թթու դրած, բացի չորացրածից, աղը դրածից կամ աղաջրի 
մեջ դրածից, ապխտածից և լցոնից 

10.20.25.510 Սուկի ձկան (ներառյալ ձողիկներ ձկան) խմորի մեջ կամ հացափշրապատ 

10.20.25.520 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ձկան այլ տեսակներից, բացի ձկան ձողիկներից 

10.20.25.530 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ձկան, ներառյալ լցոնը, մածուկներ, 
կերակրատեսակներ պատրաստի, մթերք համասեռված, բացի չորացրած, ապխտած, 
աղը դրած կամ աղաջրի մեջ ձկներից, ձկան ձողիկներից, ձկնկիթից 

10.20.25.600 Պահածոներ ձկնաբանջարեղենային 

10.20.25.610 Պրեսերվներ ձկան 

10.20.25.620 Պահածոներ ձողաձկան լյարդից 

10.20.25.690 Պահածոներ ձկան, այլ 

10.20.26 Ձկնկիթ և ձկնկիթի փոխարինիչներ 
10.20.26.100 Ձկնկիթ թառափ ձկնատեսակի 
10.20.26.110 Ձկնկիթ իշխան ձկնատեսակի 
10.20.26.200 Ձկնկիթ այլ ձկնատեսակների 
10.20.26.210 Ձկնկիթ կարմիր 
10.20.26.220 Ձկնկիթ սև 
10.20.26.300 Ձկնկիթի փոխարինիչներ 
10.20.3 Խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ` սառեցրած, 

մշակված կամ պահածոյացված 

10.20.31 Խեցեմորթներ սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- խեցեմորթներ (խեցիներով կամ առանց խեցիների) սառեցրած 
- խեցեմորթներ խեցիով, ջրում կամ գոլորշու վրա եփած (թույլատրվում է ոչ մեծ 
քանակի քիմիական կոնսերվանտների օգտագործում), սառեցրած,  
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- խեցեմորթների առանձին մասեր՝ լանգուստների կամ օմարների պոչեր, 
ծովախեցգետնի չանչեր, եթե դրանք առանց խեցիների են և չեն ենթարկվել ամեն մի 
այլ մշակման, բացի վերևում թվարկածներից 
- խեցեմորթների մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր և հատիկներ, պիտանի մարդու 
սննդի մեջ օգտագործելու համար 
- ծովախեցգետինների (կրաբ) տեսակներ, որոնք տարբերվում են ծովային 
խեցգետիններից, օմարներից, մանր ծովախեցգետիններից մսալի վզիկի 
բացակայությամբ 
Խեցեմորթների հիմնական տեսակներն են օմարները, լանգուստները, գետային 
խեցգետինները, ծովախեցգետինները (կրաբ), մանր ծովախեցգետինները 
(կրեվետկա), ատամնավոր մանր ծովախեցգետինները և այլն:  
 
Լանգուստները, ի տարբերություն օմարների, կարմիր գույնի են: Ունեն շատ փոքր 
չանչեր, բայց լավ զարգացած բեղեր (ալեհավաքներ): Նրանց համար բնորոշ են 
փշոտ վահանները դուրս եկած մասերով:  
Օմարները խեցեմորթներ են երկար չանչերով: Կենդանի օմարներն ունեն մուգ 
կապույտ գունավորում սպիտակ կամ դեղնավուն շերտերով, ստանում են կարմիր 
գույն միայն եփելու ժամանակ: 
Մանր ծովային խեցեմորթները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 
- ատամնավոր մանր ծովախեցգետիններ, որոնց որոշակի տեսակներին անվանում 
են «չիլիմներ» կամ «վարդագույն մանր ծովախեցգետիններ» Pandalidae ընտանիքից, 
- դարչնագույն կամ գորշ մանր ծովախեցգետիններ Crangon ցեղից, 
- մանր ծովախեցգետիններ և ատամնավոր ծովախեցգետիններ Palaemonidae և 
Penaeidae ընտանիքից (դրանց թվին են պատկանում ատամնավոր 
ծովախեցգետինները, սովորական և թագավորական ծովախեցգետինները): 
- կակղամորթներ (խեցիներով կամ առանց խեցիների) սառեցրած 
- ջրային անողնաշարավորներ (բացի խեցեմորթներից և կակղամորթներից) 
սառեցրած 
- կակղամորթների և այլ ջրային անողնաշարավորների մասեր սառեցրած 
 
Կակղամորթների հիմնական տեսակներն են՝ ոստրեները, կատարիկները, միդիները, 
սիպեները, կաղամարները, ծովահրեշները, խխունջները: 

10.20.31.300 Խեցեմորթներ սառեցրած, ալյուր սառեցրած, փոշի և հատիկներ խեցեմորթներից, 
պիտանի մարդու սննդի համար 

10.20.31.500 Խեցեմորթներ  սառեցրած, ալյուր, փոշի և հատիկներ ջրային 
անողնաշարավորներից, պիտանի մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար 

10.20.32 Կակղամորթեր սառեցրած,  չորացրած, ապխտած, աղ դրած կամ աղաջրի մեջ  

10.20.32.500 Կատարիկներ, կակղամորթեր  սառեցրած, չորացրած կամ աղը դրած. ալյուր, փոշի և 
հատիկներ ջրային անողնաշարավորներից, պիտանի մարդու սննդի մեջ 
օգտագործելու համար 

10.20.32.510 Կատարիկներ և կակղամորթեր սառեցրած, չորացրած, աղը դրած կամ աղաջրի մեջ 
10.20.33 Ջրային այլ անողնաշարավորներ սառեցրած, չորացրած, ապխտած, աղ դրած 

կամ աղաջրի մեջ 
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Ջրային այլ անողնաշարավորների հիմնական տարատեսակներն են՝ ծովային ոզնին, 
ծովային վարունգները և մեդուզաները: 

10.20.33.000 Ջրային այլ անողնաշարավորներ սառեցրած, չորացրած, ապխտած, աղ դրած կամ 
աղաջրի մեջ 

10.20.34 Խեցեմորթներ պատրաստված կամ պահածոյացված այլ եղանակով. 
կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ պատրաստված կամ 
պահածոյացված այլ եղանակով 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ պատրաստված 
կամ պահածոյացրած 

10.20.34.100 Կերակրատեսակներ պատրաստի խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից 

10.20.34.200 Կիսապատրաստվածքներ արագ սառեցրած խեցեմորթներից, կակղամորթներից և 
այլ ջրային անողնաշարավորներից 

10.20.34.300 Լցոն սառեցրած ծովամթերքից 

10.20.34.400 Կերակրատեսակներ պատրաստի խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից, այլ 

10.20.34.500 Մթերք պատրաստի և պահածոներ խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից, բացի պատրաստի կերակրատեսակներից 

10.20.34.600 Խեցեմորթներ ապխտած 

10.20.4 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, հատիկներ և այլ մթերք, ոչ սննդային` ձկից, 
խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.20.41 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, ոչ սննդային` ձկից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կոպիտ և մանր աղացվածքի ալյուր, ոչ պիտանի մարդու սննդի համար, որն 
ստացվում է կամ ամբողջական կենդանիների (ներառյալ ձկները, խեցեմորթները, 
կակղամորթները և այլ ջրային անողմաշարավորները) մշակման ժամանակ, բացի 
ձկների խեցիներից կամ հաբերից, կամ ձկների մնացորդներից, եփած և հետո 
վերածած փոշու, չորացրած և աղացած, և որոշ դեպքերում, շեղջաքարացված 
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հաբերի տեսքով  
 
«Հաբեր» տերմինի նշանակությունը և վերամշակման եղանակները բերված են 
10.13.16 ենթակարգի պարզաբանումներում: 
 
Բացառվում է` 
-մանր աղացվածքի ձկան ալյուրը, պիտանի մարդու սննդի մեջ օգտագործելու համար 
(10.20.24) 

10.20.41.000 Ալյուր կոպիտ և մանր աղացվածքի, ոչ սննդային` ձկից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 

10.20.42 Այլ ոչ սննդային ձկնամթերք ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձկան ոչ ուտելի ձկնկիթ և սերմնահեղուկ 
-ձկների, խեցեմորթների, կակղամորթների և այլ ջրային անողնաշարավորների 
մնացորդներ 
 
Բացառվում է` 
- ձկան ուտելի ձկնկիթը, սերմնահեղուկը և լյարդը (10.20.12) 
- ձկան ոչ ուտելի լյարդը, որն օգտագործվում է դեղագործության մեջ (10.11.60) 

10.20.42.000 Այլ ոչ սննդային ձկնամթերք ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից 

10.20.9 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով պահածոյացման 
ծառայություններ. ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից ձկնամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.20.91 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով պահածոյացման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-ձկների, ինչպես նաև խեցեմորթների և կակղամորթների ջերմային մշակման, 
ապխտման, աղադրման, չորացման և այլ մշակման ծառայություններ 

-ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակմամբ և պահածոյացմամբ զբաղվող 
նավերի ծառայություններ 
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Բացառվում է՝ 

- ձկների ինչպես որսով, այնպես էլ մշակմամբ և պահածոյացմամբ զբաղվող նավերի 
ծառայությունները  

- ձկան յուղի և ծովային կաթնասուների յուղերի արտադրության բնագավառի 
ծառայությունները (10.41.12) 

- ձկնապուրների արտադրության ծառայությունները (10.89.11) 

- կենդանական յուղերի և ճարպերի ստացման ծառայությունները, տես 10.41.1 

10.20.91.000 Ձկնամթերքի արտադրության ապխտման և այլ եղանակներով պահածոյացման 
ծառայություններ 

10.20.99 Ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 
ձկնամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.20.99.000 Ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային անողնաշարավորներից 
ձկնամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.3 Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված 
10.31 Կարտոֆիլ մշակված և պահածոյացված 
10.31.1 Կարտոֆիլ մշակված և պահածոյացված 
10.31.11 Կարտոֆիլ սառեցրած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կարտոֆիլ սառեցրած (այսինքն` սառեցրած տվյալ մթերքի սառեցման աստիճանից 
ավելի ցածր, մինչև լրիվ սառեցում) և մթերք դրանից 
- կարտոֆիլ, որին մինչև սառեցումն ավելացվել է աղ կամ շաքար, ինչպես նաև 
կարտոֆիլ, որը սառեցվել է եփած (ջրում կամ գոլորշով) վիճակում 
Սառեցրած կարտոֆիլ, սովորաբար, ստանում են արդյունաբերական եղանակով` 
արագ սառեցնող գործընթացներով, որի ժամանակ մթերքի բջջային կառուցվածքը չի 
խախտվում և վերականգնելուց հետո պահպանվում է թարմ տեսքը: 
- խմորագնդիկներ, կոլոլիկներ կարտոֆիլի ալյուրից, սառեցրած 

- բուսական յուղի մեջ ամբողջովին կամ մասնակի տապակած, այնուհետև սառեցրած 
կարտոֆիլ (չիփսեր) 

 
Բացառվում է` 
- կարտոֆիլը պատրաստված այլ եղանակներով (10.31.12) կամ պատրաստված այլ 
հավելումներով, օրինակ` պատրաստի կերակրատեսակը 
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10.31.11.100 Կարտոֆիլ սառեցրած, հում կամ եփած ջրում կամ գոլորշով (բացի արագ սառեցրած 
մթերքը կարտոֆիլից) 

10.31.11.200 Մթերք կարտոֆիլից արագ սառեցրած 

10.31.11.500 Կարտոֆիլ պատրաստված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, սառեցրած 

10.31.12 Կարտոֆիլ չորացրած, ներառյալ կտրատվածը, բայց հետագա մշակման 
չենթարկված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չորացրած կարտոֆիլ, հիմնականում, շերտերով կամ կտորներով, ներառյալ 
ջրազրկումով, գոլորշիացնելով կամ սառեցնելով չորացնելը, այսինքն` ջրի 
պարունակությունը տարբեր գործընթացների օգնությամբ հեռացնելը 

- ուղղանկյուն ձևի բարակ հաբերի տեսքով կարտոֆիլի ալյուրից պատրաստված 
մթերք, որն ստացվում է իրար հաջորդող խոնավացման և չորացման եղանակով  

- մասնիկներով կամ բարակ կտորներով կարտոֆիլ՝ վակուումի մեջ 

 

Բացառվում է` 

- կարճաժամկետ պահման համար չափածրարված կարտոֆիլը (01.11.21) 

10.31.12.000 Կարտոֆիլ չորացրած, ամբողջական կամ կտրտած փոքր կտորների, բայց հետագա 
մշակման չենթարկված 

10.31.13 Կարտոֆիլ չորացրած` կոպիտ և մանր աղացվածքի ալյուրի, խյուսի, փաթիլների,  
հատիկների տեսքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չորացրած կարտոֆիլ, հիմնականում, շերտերով կամ կտորներով, ներառյալ 
ջրազրկումով, գոլորշիացնելով կամ սառեցնելով չորացնելը, այսինքն` ջրի 
պարունակությունը տարբեր գործընթացների օգնությամբ հեռացնելը 
- չորացրած կարտոֆիլ, որն ունի մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուրի, փոշու, 
փաթիլների, հաբերի և հատիկների տեսք, կարող է պարունակել քիչ քանակի 
հավելումներ (հակաօքսիդիչներ, էմուլսարարներ, վիտամիններ)  
 
Բացառվում է` 
- կարճաժամկետ պահման համար չափածրարված կարտոֆիլը (01.13.51) 

10.31.13.100 Կարտոֆիլ չորացրած ալյուրի, ձավարի, փաթիլների, հատիկների, հաբերի տեսքով 
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10.31.13.110 Կրեկերներ կարտոֆիլի 

10.31.13.120 Խյուս (փաթիլներ և մանր ձավար) կարտոֆիլի, չոր 

10.31.13.190 Մթերք կարտոֆիլից, չոր, այլ 

10.31.14 Կարտոֆիլ պատրաստված կամ պահածոյացված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ուղղանկյուն ձևի բարակ հաբերի տեսքով կարտոֆիլի ալյուրից պատրաստված 
մթերք, որն ստացվում է իրար հաջորդող խոնավացման և չորացման եղանակով և 
նախատեսված է օգտագործելու որպես չիփս մի քանի վայրկյան տապակելուց հետո 
- մասնիկներով կամ բարակ կտորներով կարտոֆիլ՝ նախօրոք տապակած յուղով կամ 
ճարպով վակուումի մեջ 

10.31.14.100 Կարտոֆիլ ալյուրի, ձավարի կամ փաթիլների տեսքով, պատրաստված առանց 
քացախի կամ քացախաթթվի, չսառեցրած 

10.31.14.200 Կարտոֆիլ պատրաստված չսառեցրած, այլ, ներառյալ խրթխրթան կարտոֆիլը և 
պահածոներ կարտոֆիլի 

10.31.14.210 Կարտոֆիլ խրթխրթան փոքր կտորներով, ձողիկներով 

10.31.14.220 Պահածոներ կարտոֆիլից 

10.31.9 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ. մշակված և պահածոյացված կարտոֆիլի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.31.91 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի մաքրման, ջերմամշակման և այլ եղանակներով 
մշակման ծառայություններ 

10.31.91.000 Կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի արտադրության ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

10.32 Մրգահյութեր և բանջարահյութեր 



591 
 

10.32.1 Մրգահյութեր և բանջարահյութեր 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 
 
- չխտացրած հյութեր տարբեր մրգերի կամ բանջարեղենի, չենթարկված խմորման և 
չպարունակող սպիրտային հավելումներ 
- չխտացրած մրգահյութերի և բանջարահյութերի խառնուրդներ 
- մրգերի և բանջարեղենի հյութեր, ինչպես նաև նեկտարներ 
 
Մրգերի և բանջարեղենի հյութերն ստացվում են թարմ, հասած մրգերը և 
բանջարեղենը մամլելու միջոցով: Այդ եղանակով ստացված հեղուկները հետո 
ենթարկվում են տեխնոլոգիական գործընթացների` վճիտացման (հեղուկը պինդ 
խառնուրդներից առանձնացնելու համար կամ վճիտացնող նյութերի` դոնդողանյութի, 
ալբումինի, ինֆուզորային կավի և այլնի միջոցով, խմորիչների կամ 
կենտրոնախուսման միջոցով), զտման (զտման շերտերի, անկիզաքարի, 
թաղանթանյութի և այլնի օգնությամբ), օդազերծման (թթվածինը հեռացնելու համար, 
որը կարող է վատացնել հյութի գույնը և համը), համասեռացման (շատ մսալի 
պտուղների` լոլիկի, դեղձի համար), մանրէազերծման (խմորումը կանխելու համար): 
Մրգերի և բանջարեղենի հյութերը մշակման այս գործընթացների շնորհիվ 
վերածվում են պարզ, առանց խմորման հեղուկների:  
Այստեղ ներառվում են նաև քիչ հանդիպող հյութեր, որոնք ստացվում են չոր մրգերից, 
բայց այնպիսի, որոնք թարմ վիճակում պարունակում են հյութ, օրինակ`սալորի 
հյութը: Չեն ներառվում գիհի և մասուրի սերմերի հյութերը, որոնք համարյա չեն 
պարունակում հյութ (դասակարգվում են 10.89.19 ենթակարգում): 
Տվյալ ենթակարգի հյութերը կարող են լինել խտացրած (այդ թվում` սառեցրած), 
բյուրեղների կամ փոշու տեսքով, այն պայմանով, որ դրանք պետք է ամբողջովին 
լուծվեն ջրում: 
Տվյալ ենթակարգի մրգերի և բանջարեղենի հյութերը կարող են պարունակել նյութեր, 
անկախ նրանից այդ նյութերը արտադրական գործընթացի արդյունք են, թե 
ավելացվել են առանձին. 
 
Այդ նյութերն են` 
- շաքարը, 
- քաղցրացուցիչ այլ նյութերը, բնական կամ սինթետիկ, այն պայմանով, որ դրանք 
չգերազանցեն այն քանակը, որն անհրաժեշտ է որոշակի քաղցրության համար, 
- նյութեր, որոնք ավելացվում են պահածոյացման և խմորումը կանխելու համար 
(ծծմբային անհիդրիդ, ածխաթթու գազ, խմորիչներ), 
- ստանդարտացնող նյութեր (կիտրոնաթթու, գինեթթու) և նյութեր, որոնք 
ավելացվում են արտադրական գործընթացների ժամանակ քայքայված 
բաղադրիչները վերականգնելու համար (օրինակ` վիտամիններ, ներկանյութեր) կամ 
համը ամրացնելու համար (օրինակ` սորբիտ, որն ավելացվում է ցիտրուսային 
պտուղներից հյութերին բյուրեղների կամ փոշու տեսքով):  
Տվյալ ենթակարգում չեն ներառվում այն հյութերը, որոնց մեջ բաղադրիչներից մեկն 
(օրինակ` կիտրոնաթթուն, եթերային յուղերը և այլն) ավելացված է այն քանակով, որ 
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խախտվում է բնական հյութերի բաղադրիչների հաշվեկշիռը:  
Տվյալ ենթակարգում ներառված բանջարեղենի հյութերը նույնպես կարող են 
պարունակել աղ, համեմունքներ կամ այլ բուրավետացնող նյութեր 
Նաև մրգերի կամ բանջարեղենի հյութերի տարբեր տեսակների խառնուրդները: 
 
 
Նարնջի հյութը ստանում են մամլման եղանակով մեխանիկական լուծամզիչների 
օգնությամբ, այնուհետև այն ենթարկելով տարբեր տեսակի մշակման: Չխմորված 
վիճակում նարնջի հյութը լինում է սառեցրած կամ չսառեցրած:  
Սառեցրած նարնջի հյութը խտացրած հյութ է, որը լրիվ մինչև պինդ վիճակ չի սառել, 
բայց մշակվել է ցրտով և պահվել մինուս 1800 C ջերմաստիճանի տակ:  
Ներառում է նաև խաղողի քաղցրահյութ, որն օգտագործվում է ցանկացած 
նպատակներով, միայն մեկ պայմանով, որ այն չպետք է լինի խմորված: Խաղողի 
քաղցրահյութը, որը մշակվում է համարյա նույն եղանակներով, ինչ որ այլ 
մրգահյութերը, մշակումից հետո շատ նմանվում է սովորական խաղողահյութին: 
 
Խտացրած հյութերն ստացվում են խտացման գործընթացի օգնությամբ, որի 
ժամանակ ջուրը հյութից ֆիզիկապես հեռացվում է այնքան, մինչև պինդ նյութի 
պարունակությունը դառնում է նվազագույնը 20%: Օրինակ` արքայախնձորի 
խտացրած հյութում պինդ պտղանյութի քանակը կազմում է ընդհանուր ծավալի 27%-
ից ոչ պակաս: 
Խտացրած խաղողահյութ (ներառյալ խաղողի քաղցրահյութը) տերմինը նշանակում է 
խաղողահյութ (ներառյալ խաղողի քաղցրահյութը), որի համար բեկումաչափի 
ցուցմունքը 200 C ջերմաստիճանի դեպքում կազմում է 50,9%-ից ոչ պակաս:  

Խաղողի քաղցրահյութը կարող է լինել խտանյութի կամ բյուրեղների տեսքով 
(խաղողի շաքար կամ խաղողի մեղր): 

Բացառվում է` 
- ոչ ալկոհոլային խմիչքները (11.07.19) 
- տոմատի սոուսները (10.84.12) 
- խաղողի քաղցրահյութը, որը նախատեսված է գինու արտադրության համար 
(11.02.12)  

10.32.11 Տոմատի հյութ  

10.32.11.100 Տոմատի հյութ խտացրած 

10.32.11.200 Տոմատի հյութ չխտացրած 

10.32.12 Նարնջի հյութ 

10.32.12.100 Հյութ նարնջի խտացրած 

10.32.12.200 Հյութ նարնջի չխտացրած 
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10.32.13 Թուրինջի հյութ 

10.32.13.100 Թուրինջի հյութ խտացրած 

10.32.13.200 Թուրինջի հյութ չխտացրած 

10.32.14 Արքայանարնջի հյութ 

10.32.14.100 Արքայանարնջի հյութ խտացրած 

10.32.14.200 Արքայանարնջի հյութ չխտացրած 

10.32.15 Խաղողի հյութ 

10.32.15.100 Խաղողի հյութ խտացրած 

10.32.15.200 Խաղողի հյութ չխտացրած 

10.32.16 Խնձորի հյութ 

10.32.16.100 Խնձորի հյութ խտացրած 

10.32.16.200 Խնձորի հյութ չխտացրած 

10.32.17 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի խառնուրդներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խտացրած մրգահյութերի և բանջարահյութերի խառնուրդներ, բացի տոմատի 
հյութից 
Տես 10.32.1-ի պարզաբանումները 

10.32.17.100 Հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներ չպարունակող, առանց խառնուրդների 

10.32.17.120 Հյութ մրգերից, շաքարի հավելումներով, առանց խառնուրդների 

10.32.17.190 Հյութեր բանջարեղենի, այլ 

10.32.17.200 Խառնուրդներ հյութերի, չխտացրած 

10.32.17.210 Խառնուրդներ մրգահյութերի 

10.32.17.220 Խառնուրդներ բանջարահյութերի 

10.32.17.300 Հյութեր խտացրած, բացի տոմատի հյութից 



594 
 

10.32.17.310 Խտահյութեր, շաքարի հավելումներ պարունակող, բացի տոմատի հյութից 

10.32.17.320 Խտահյութեր, շաքարի հավելումներ չպարունակող, բացի տոմատի հյութից 

10.32.19 Այլ մրգահյութեր և բանջարահյութեր  

10.32.19.100 Հյութեր ցիտրուսային, այլ, չխտացրած 

10.32.19.200 Հյութ այլ մրգերից և բանջարեղենից չխտացրած, առանց խառնուրդների 

10.32.9 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.32.99 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.32.99.000 Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.39 Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված այլ եղանակով 

10.39.1 Բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված, բացի կարտոֆիլից 

10.39.11 Բանջարեղեն սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բանջարեղեն, բացի կարտոֆիլից, և սնկեր սառեցրած 
- բանջարեղենի խառնուրդներ սառեցրած 
«Սառեցրած» վիճակի բնութագիրը բերված է 10.31.11 ենթակարգի 
պարզաբանումներում: Սառեցված վիճակում պահածոյացվում են հիմնականում 
բանջարեղենի հետևյալ տեսակները` սիսեռը, լոբին, սպանախը, քաղցր 
եգիպտացորենը, ծնեբեկը,  գազարը և բազուկը 

10.39.11.100 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից) սառեցրած 

10.39.11.110 Խառնուրդներ բանջարեղենի սառեցրած 

10.39.11.120 Լոբազգիներ սառեցրած 

10.39.11.190 Բանջարեղեն սառեցրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.39.11.200 Սնկեր սառեցրած 

10.39.12 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճատև պահման համար 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -բանջարեղեն, որը տեղափոխման կամ օգտագործումից առաջ պահպանման 
նպատակով ենթարկվել է մշակման կարճաժամկետ պահման համար (օրինակ՝ 
ծծմբային գազի, աղաջրի, ծծմբային ջրի կամ այլ լուծույթ-կոնսերվանտի օգնությամբ), 
այն պայմանով, որ տվյալ բանջարեղենը չպետք է անմիջապես օգտագործվի սննդի 
մեջ: 
 
Տվյալ արտադրանքը մատակարարվում է, որպես կանոն, տակառներով կամ 
կանթաշշերով և օգտագործվում է որպես հումք հետագա վերամշակման համար: 
Հիմնական տեսակներն են սոխը, ձիթապտուղը, կապարի թթուն, վարունգը, թթու 
դրած մանր վարունգը և լոլիկը: 
Ձիթապտուղը, որպես կանոն, ծածկված է լինում քացախի լուծույթով, առանց 
վերամշակման դառնությունը հանելու համար: Ձիթապտուղը, որին տրվել է համային 
հատկություններ նույնիսկ սովորական եղանակով աղաջրի մեջ թաթախելով, 
ներառվում է 10.32.19 ենթակարգում 
Կապարի թթուն, որպես կանոն, պահածոյացվում է տակառներում թթվաջրով: 
Վարունգը և թթու դրած մանր վարունգը տեղավորված են լինում մեծ 
տարողությունների մեջ թթվաջրով, որն ապահովում է ինքնաբեր խմորում, 
պահպանում է արտադրանքը տեղափոխման և պահման ժամանակ:  

Սնկերը կարող են նախօրոք պահածոյացրած լինեն քացախ կամ 
քացախաթթու պարունակող խտացրած աղաջրում: 

10.39.12.100 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար 

10.39.12.110 Սոխ գլուխ պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար 

10.39.12.120 Վարունգներ և կարնիշոններ, պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար, այլ 

10.39.12.190 Բանջարեղեն պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար, այլ 

10.39.12.200 Սնկեր պահածոյացրած կարճաժամկետ պահման համար 

10.39.13 Բանջարեղեն չորացրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից` 10.31) և սնկեր չորացրած, այսինքն` դրանց մեջ 
պարունակած բնական ջուրը հեռացված տարբեր եղանակներով 
- բանջարեղեն չորացրած, մասնատված կամ փոշու տեսքով, ինչպիսիք են` ծնեբեկը, 
ծաղկակաղամբը, մաղադանոսը, սոխը, սխտորը, նեխուրը և այլն, որոնք, 
սովորաբար, կիրառվում են որպես համեմունք կամ հավելում ապուրների 
  
Բացառվում է` 
- չորացրած բանջարեղենը, որը, հիմնականում, օգտագործվում է օծանելիքի, 
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բժշկության մեջ կամ նախատեսված է միջատասպան նյութերի (ինսեկտիցիդնեհջ) 
արտադրության համար 
- սովորական կաթնուկի, թրթնջուկի և հնդկական կոտեմի չորացրած տերևները և 
արմատները, որոնք օգտագործվում են բուժական նպատակներով 
- չորացրած կճպած լոբազգիները 
- չորացրած, մանրացրած կամ աղացած բիբարի պտուղները (10.84.22), մանր և 
կոպիտ աղացվածքի ալյուրը և չորացրած լոբազգիներից փոշին (10.61.23) 
- համեմունքների խառնուրդները (10.84.12) 
- չորացրած բանջարեղենից ապուրների կիսապատրաստվածքները (10.86.10) 

10.39.13.100 Սոխ գլուխ չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, մասերի, 
մանրացրած կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման չենթարկված 

10.39.13.200 Սնկեր չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, մասերի, մանրացրած 
կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման չենթարկված 

10.39.13.300 Բանջարեղեն այլ, չորացրած, ամբողջական, կտրատած փոքր կտորների, մասերի, 
մանրացրած կամ փոշու տեսքով, բայց հետագա մշակման չենթարկված 

10.39.13.310 Խառնուրդներ բանջարեղենի, չորացրած, փոշիներ բանջարեղենի 
10.39.13.390 Բանջարեղեն չորացրած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
10.39.14 Մրգեր և բանջարեղեն կտրատած ու փաթեթավորված 
10.39.14.000 Մրգեր և բանջարեղեն կտրատած ու փաթեթավորված 
10.39.15 Լոբի պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի բանջարեղենի 

պատրաստի կերակրատեսակներից 
10.39.15.100 Լոբի կեղևահան, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

օգտագործման, չսառեցրած 
10.39.15.110 Լոբի ոչ կեղևահան, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

օգտագործման, չսառեցրած 
10.39.16 Սիսեռ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի 

բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից 
10.39.16.000 Սիսեռ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի, բացի բանջարեղենի 

պատրաստի կերակրատեսակներից 
10.39.17 Այլ բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), պահածոյացված առանց քացախի կամ 

քացախաթթվի, բացի բանջարեղենի պատրաստի կերակրատեսակներից 
10.39.17.100 Տոմատներ պատրաստված և պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

օգտագործման 
10.39.17.110 Տոմատներ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի, ամբողջական 

կամ մասերի կտրատած 
10.39.17.120 Խյուս տոմատի չխտացված 
10.39.17.130 Խյուս տոմատի խտացված 

10.39.17.200 Սնկեր պատրաստված և պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 
10.39.17.210 Սնկեր աճեցրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

օգտագործման 
10.39.17.220 Սնկեր, այլ, (ներառյալ գետնասնկերը) պահածոյացրած առանց քացախի կամ 

քացախաթթվի օգտագործման 



597 
 

10.39.17.300 Բանջարեղեն և խառնուրդներ բանջարեղենի, կերակրատեսակներ բանջարեղենի 
սառեցրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.39.17.310 Խաղողի տերև պահածոյացրած 
10.39.17.390 Բույսերի այլ ուտելի մասեր պահածոյացված, այլ 
10.39.17.400 Կաղամբ թթու դրած, սիսեռ, լոբի, ծնեբեկ, ձիթապտուղ, քաղցր եգիպտացորեն, 

պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած 

10.39.17.410 Կաղամբ թթու դրած չսառեցրած 
10.39.17.500 Ծնեբեկ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, 

չսառեցրած 
10.39.17.600 Ձիթապտուղ պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի օգտագործման, 

չսառեցրած 
10.39.17.700 Եգիպտացորեն քաղցր, պահածոյացրած առանց քացախի կամ քացախաթթվի 

օգտագործման, չսառեցրած 
10.39.17.800 Վարունգ աղը դրած և թթու դրած, պահածոյացրած առանց քացախի կամ 

քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած 
10.39.17.900 Բանջարեղեն և խառնուրդներ բանջարեղենի, այլ, պահածոյացրած առանց քացախի 

կամ քացախաթթվի օգտագործման, չսառեցրած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

10.39.18 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի 
մասեր, պահածոյացված քացախով կամ քացախաթթվով 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ, սնկեր և բույսերի այլ ուտելի մասեր 
պահածոյացրած քացախի կամ քացախաթթվի մեջ, այդ թվում` աղ, համեմունք, 
մանանեխ, շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր պարունակող (պետք է պարունակեն 
0,5 զանգ. % կամ ավելի ազատ ցնդող թթու հաշվարկված քացախաթթվով) 
Այս մթերքը կարող է պարունակել բուսական յուղ կամ այլ հավելումներ, կարող է 
գտնվել տակառների մեջ կամ շշերով, թիթեղյա պահածոյի տուփերով կամ 
անօդանցիկ տարողություններով` պատրաստ մանրածախ առևտրի համար: 
Այս ենթակարգի արտադրատեսակները տարբերվում են 10.84.12 ենթակարգի 
սոուսներից նրանով, որ վերջիններս (սոուսները) լինում են հեղուկների, 
էմուլսիաների, կախույթների տեսքով և համարյա չեն պարունակում մրգերի, 
բանջարեղենի և այլ ուտելի բույսերի մասեր:  
  
Բացառվում է`  
- սնկերը, որոնք ժամանակավոր են պահածոյացվել10.39.12 ենթակարգում 
թվարկված գործընթացների օգնությամբ, օրինակ` քացախ կամ քացախաթթու 
պարունակող թունդ աղաջրով: 
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10.39.18.100 Բանջարեղեն պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով 

10.39.18.110 Վարունգներ պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով 

10.39.18.120 Տոմատներ պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով 

10.39.18.130 Սինդրիկ, շուշան, բոխի և այլն պահածոյացրած քացախով կամ քացախաթթվով 

10.39.18.900 Բանջարեղեն (բացի կարտոֆիլից), մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի մասեր, 
պահածոյացված քացախով կամ քացախաթթվով 

10.39.2 Մրգեր ու ընկույզներ մշակված և պահածոյացված 

10.39.21 Մրգեր ու ընկույզներ թարմ կամ նախօրոք ջերմամշակված, սառեցրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բոլոր ուտելի պտուղներ (ծաղկելուց հետո բույսերից հավաքած մրգեր), սառեցրած 
վիճակում ընկույզներ (այսինքն` մթերքը սառեցվել է այդ մթերքի սառեցման կետի 
ջերմաստիճանից ավելի ցածր մինչև դրա լրիվ սառեցում) 

- պտուղներ և ընկույզներ, որոնք նախօրոք եփվել են գոլորշով կամ ջրում, հետո 
սառեցվել 

- պտուղներ և ընկույզներ, որոնք սառեցվել են շաքարով կամ այլ քաղցրացնող 
նյութերով (շաքարը դանդաղեցնում է օքսիդացումը, որի պատճառով մթերքի գույնի 
փոփոխություն չի կատարվում) 

 

Պտուղները և ընկույզները կարող են լինել ամբողջական, մասնիկներով, փոքրիկ 
կտորներով, խորանարդիկներով, առանց կեղևի կամ կլեպի, առանց կորիզների, 
կարող են պարունակել աղ: 

  

Բացառվում է` 

- այլ մշակման պտուղները և ընկույզները (10.39.22 և 10.39.25) 

10.39.21.000 Մրգեր ու ընկույզներ թարմ կամ նախօրոք ջերմամշակված, սառեցրած 
10.39.22 Ջեմեր, մրգային դոնդողակներ, մրգային կամ ընկույզի խյուսեր և մածուկներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ջեմեր, մրգերի դոնդողակ, մրգերի կամ ընկույզների խյուսեր և մածուկներ 
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Ջեմեր ստանում են ամբողջական մրգերի, մրգերի միջուկի կամ բանջարեղենի մի 
քանի տեսակների (օրինակ` դդմիկի, սմբուկի), ինչպես նաև այլ մթերքի (օրինակ` 
տաքկոճի, վարդի թերթերի) եռացնելուց մոտավորապես համաչափ քանակի շաքարի 
հետ: Սառելուց հետո ջեմերը լինում են միջին խտության կառուցվածքի և 
պարունակում են պտուղների մասեր:  
Մարմելադը հանդիսանում է ջեմի տարատեսակը, հիմնականում պատրաստված 
ցիտրուսային մշակաբույսերի պտուղներից: 
Մրգերի դոնդողակը ստանում են մրգերի հյութերը շաքարի հետ եռացնելուց: 
Պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի խյուսն ստանում են մաղով անցկացրած պտղի 
միջուկի կամ մանրացրած ընկույզի եռացնելուց:  
Պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի մածուկը (խնձորի, սերկևիլի, տանձի, դեղձի և 
այլն) իրենից ներկայացնում է խտացած խյուս պինդ կամ համարյա պինդ 
կառուցվածքով: 
Տվյալ ենթակարգի մթերքի պատրաստման ժամանակ երբեմն շաքարի փոխարեն 
օգտագործվում են արհեստական հավելումներ (օրինակ` սորբիտ)  
  
 Բացառվում է` 
- շաքարի մեջ եփած ցուկատները (10.82.24) 
- համասեռված մթերքը (10.86.10) 

10.39.22.900 Ջեմ, մարմելադ, խյուս, դոնդողակ, կոնֆիտյուր, պովիդլո, մուրաբա այլ պտուղներից 
և ընկույզներից, ենթարկված ջերմային մշակման, բացի համասեռված մթերքից 

10.39.22.910 Ջեմ, պյուրե, կոնֆիտյուր, պովիդլո 

10.39.22.920 Մարմելադ 

10.39.22.930 Դոնդողակ 

10.39.22.940 Մուրաբա 

10.39.22.950 Խյուս պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի 

10.39.22.960 Մածուկ պտուղ-հատապտղային կամ ընկույզի 

10.39.22.990 Ջեմ, մարմելադ, խյուս, դոնդողակ, կոնֆիտյուր, պովիդլո, մուրաբա այլ պտուղներից 
և ընկույզներից, ենթարկված ջերմային մշակման, բացի համասեռված մթերքից, այլ 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.39.23 Ընկույզներ և գետնընկույզ բոված, աղի կամ մշակված այլ եղանակով 
 

Ընկույզները կարող են լինել ամբողջական, կտորներով, մանրացրած, 
պատրաստված կամ պահածոյացրած այլ եղանակով, քան ուրիշ խմբավորումներում 
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արդեն նշված եղանակն է: 

10.39.23.300 Գետնընկույզ (ներառյալ գետնընկույզի յուղը), տապակած, աղը դրած չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

10.39.23.900 Ընկույզ, ներառյալ խառնուրդները 

10.39.23.910 Ընկույզ, արևածաղկի սերմեր բոված 

10.39.23.920 Տխիլի  (Պնդուկ) 

10.39.23.930 Նուշ 

10.39.23.990 Ընկույզներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ 

10.39.24 Մրգեր և ընկույզներ պահածոյացված կարճաժամկետ պահման համար, բայց ոչ 
պիտանի սննդում անմիջական օգտագործման համար 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չորացրած խաղող «Կորինկա», «Սուլթան», «Իզմիր», «Թոմսոն» տեսակների, կամ, 
ինչպես անվանում են, առանց կորիզների խաղողի և կորիզներով խոշոր խաղողի, 
ինչպիսիք են` «Մուսկատել», «Մալագա», «Դենիյա», «Դամասկ», «Լեկսիր», «Գորդո» 
տեսակներ 
- չորացրած պտուղներ, որոնք թարմ վիճակում դասակարգված են 01.13.21 և 01.22.19 
ենթակարգերում 
- պատիճներ և միջուկ հնդկասալորի առանց շաքարի կամ այլ նյութերի ավելացման և 
առանց մշակման 
- չորացրած ընկույզների և պտուղների խառնուրդներ` թարմ կամ չորացրած 
ընկույզների խառնուրդներ, չորացրած պտուղների խառնուրդներ, թարմ կամ 
չորացրած ընկույզների և չորացրած պտուղների խառնուրդներ 
 - ցիտրուսային և բոստանային մշակաբույսերի կեղև սննդի մեջ օգտագործելու 
համար (ցուկատներ, եթերային յուղեր պատրաստելու համար), թարմ, սառեցրած, 
պաղեցրած, չորացրած 
- պտուղներ և բույսերի այլ մասեր ամբողջական կամ կտորներով պատրաստված 
կամ պահածոյացրած` ջրում, շաքարաջրում, սպիրտում և այլ քիմիական նյութերում 
պահածոյացրած կամ ջերմային մշակման ենթարկված պտուղներ, մանրէազերծված 
պտուղների միջուկներ, շաքարաջրում պահածոյացրած բույսերի ցողուններ, 
արմատներ և այլ ուտելի մասեր, ինչպես նաև ընկույզներ (օրինակ` քաղցր կաշտան) և 
այլն 
 
Բացառվում է` 
- տվյալ ստորադիրքի երկու կամ ավելի չորացրած պտուղների և այլ խմբավորումների 
բույսերի, բույսերի մասերի կամ այլ նյութերի խառնուրդները (10.89.19) 
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 - փոշու տեսքով կեղևը 
- պտուղների ցուկատները (10.82.24) 
  - շաքարի մեջ եփած մրգերը (10.82.24) 
- սպիրտով հագեցած մրգերը (11.01.10) 

10.39.24.000 Մրգեր և ընկույզներ պահածոյացված կարճաժամկետ պահման համար, բայց ոչ 
պիտանի սննդում անմիջական օգտագործման համար 

10.39.25 Այլ մրգեր մշակված և պահածոյացված  

10.39.25.100 Խաղող չորացրած (չամիչ) 

10.39.25.200 Մրգեր չորացրած, այլ, բացի բանանից 

10.39.25.210 Ծիրան չորացրած (ծիրանաչիր) 

10.39.25.220 Սալորաչիր սև 

10.39.25.230 Խնձոր և տանձ չորացրած 

10.39.25.240 Խառնուրդներ մրգերի չորացրած (չոր կոմպոտ) 

10.39.25.290 Մրգեր պատրաստված պահման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.39.25.300 Կեղև ցիտրուսային և բոստանային մշակաբույսերի, թարմ, սառեցրած, չորացրած, 
աղը դրած 

10.39.25.500 Պտուղներ, այլ, պատրաստված կամ պահածոյացրած, բացի մյուսլիից 

10.39.25.510 Պտուղներ պատրաստված կամ պահածոյացրած, սպիրտային հավելումներ 
պարունակող 

10.39.25.590 Պտուղներ պատրաստված կամ պահածոյացրած, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

10.39.3 Բուսական հումք, թափոններ և մնացուկներ, ենթամթերք 
10.39.30 Բուսական հումք, թափոններ և մնացուկներ, ենթամթերք 

 
 
 Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բուսական ծագման արտադրանք, բացի խոզակաղնուց և ձիակասկից 
(01.29.30.900), բուսական հումքի վերամշակման կողմնակի արտադրրանք 
- հատիկները հեռացնելուց հետո եգիպտացորենի կողրերի կոթուն, եգիպտացորենի 
ցողուն և տերևներ 
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- բազուկի և և գազարի տերևուք (տերևները և ցողունի վերևի մասը, որոնք 
օգտագործվում են որպես անասնակեր) 
- բանջարեղենի կեղևի մաքրման մնացորդներ (սիսեռի կամ լոբու թեփը և այլն) 
- մրգերի թափոններ, մզվածքներ և քուսպեր 
- հացահատիկների հասկերից կամ այլ բուսական հումքից սուրճի փոխարինիչներ 
ստանալու ժամանակ առաջացած թափոններ 
- եգիպտացորենի կողրերի կոթունի ջրատարրալուծման մնացորդներ 

10.39.30.100 Մզվածքներ պտղա-հատապտղային  

10.39.30.200 Մզվածքներ  բանջարեղենի 

10.39.30.300 Սերմեր արդյունաբերական վերամշակման համար 

10.39.30.310 Կորիզներ և միջուկներ ծիրանի, դեղձի և սալորի 

10.39.30.320 Կորիզներ և միջուկներ այլ 

10.39.9 Մրգերի ու բանջարեղենի ջերմամշակման և այլ եղանակներով մշակման 
ծառայություններ. մրգերի ու բանջարեղենի մշակման և պահածոյացման 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.39.91 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մրգերի և բանջարեղենի, դրանցից մթերքի ջերմամշակման, խտացման 
(շոգեհանման) և այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- կարտոֆիլի և կարտոֆիլից մթերքի մաքրման, ջերմամշակման և այլ եղանակներով 
մշակման ծառայությունները, տես 10.31.91 

10.39.91.000 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

10.39.99 Մրգերի ու բանջարեղենի պահածոյացման համար ջերմամշակման և այլ 
եղանակներով մշակման ծառայություններ 

10.39.99.000 Մրգերի ու բանջարեղենի մշակման և պահածոյացման գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.4 Յուղեր և ճարպեր բուսական ու կենդանական  

10.41 Յուղեր և ճարպեր 
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10.41.1 Յուղեր և ճարպեր կենդանական, դրանց չափամասերը չզտած 

10.41.11 Հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, հալած խոզաճարպ-ճարպ, յուղաբնաճարպ, յուղ և 
տեխնիկական բնաճարպ չէմուլսացված, չխառնած և չմշակված այլ եղանակներով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, որը պինդ, սպիտակ ճարպ է առաջացած հալած 
խոզաճարպի մզումից, լինում է սննդի և ոչ սննդի համար 
- հալած խոզաճարպ-յուղ, որը ստացվում է հալած խոզաճարպի սառը մզումից, 
դեղնավուն հեղուկ է թույլ հոտով, հիմնականում օգտագործվում է տեխնիկական 
նպատակներով (օճառի արտադրության մեջ, բրդի մշակման ժամանակ, որպես 
քսանյութ և այլն), երբեմն սննդի համար 
- օլեո-յուղ (օլեո-մարգարին), հիմնականում օգտագործվում է սննդի համար, սպիտակ 
կամ դեղնավուն գույնի պինդ ճարպ է, հաճելի համով 
- ճարպ կենդանական (տեխնիկական մարգարին), հիմնականում նախատեսված է 
արդյունաբերական օգտագործման համար (օճառի, քսուկների արտադրության մեջ), 
դեղնավուն հեղուկ է, տավարի ճարպի հոտով 
 - ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր, որոնք ստացվում են որոշ տեսակի ձկներից 
(ձողաձուկ, վահանաձուկ, լինհադեն, ծովատառեխ, սարդինա, անձրուկ, սարդինելա 
և այլն) կամ ծովային կաթնասուններից (կետ, դելֆին, փոկ և այլն), ունեն 
յուրահատուկ ձկան հոտ, ոչ հաճելի համ և բազմազան գունավորում` դեղինից մինչև 
կարմրա-դարչնագույն  
- կետաճարպային յուղ, որն ստացվում է կաշալոտի սերմնահեղուկից և գլխից, 
հիմնականում օգտագործվում է որպես քսանյութ 
- ձկան բնաճարպ, որն ստացվում է սառեցրած ձկան ճարպը ճզմելուց 
- կենդանական ծագման բոլոր ճարպերն ու յուղերը և դրանց զտամասերը, 
բացառությամբ 10.11.50 կամ դրան նախորդած որևէ ենթակարգում 
դասակարգվածները 
- ձիերից, գետաձիերից, արջերից, ճագարներից, ծովախեցգետիններից, կրիաներից 
և այլն ստացված ճարպեր (ներառյալ այս կենդանիների ոսկորներից, ոսկրածուծից և 
մնացորդներից ստացված ճարպերը)  
- սմբակավորների և համանման յուղեր, որոնք ստացվում են խոշոր եղջերավոր 
անասունների, ձիերի և ոչխարների սմբակների և սրունքների ոսկորներից ստացված 
ճարպի սառը մամլումից, օգտագործվում են որպես քսանյութ նուրբ մեխանիզմների 
համար (ժամացույցներ, կարի մեքենաներ և այլն) 
 

Բացառվում է` 
- ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր, որոնք պատրաստված են որպես դեղամիջոց, 
էմուլսիապատված են կամ պարունակում են հավելումներ թերապևտիկ կիրառման 
նպատակով 
- ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր, որոնք զտելուց հետո ենթարկվել են մասնակի 
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կամ լրիվ ջրածնավորման, վերաեթերացման (10.41.60) 
- ճարպաքրտնային ճարպը և դրա ածանցյալները (13.10.10) 
- մթերվող կենդանիների ճարպը, չմշակված կամ հալած (10.11.11) 

10.41.11.100 Հալած խոզաճարպ-բնաճարպ, հալած խոզաճարպ-յուղ, օլեոբնաճարպ, 
օլեոմարգարին և մարգարին տեխնիկական 

10.41.11.900 Ճարպեր կենդանական և յուղեր, այլ, և դրանց զտամասերը առանց քիմիական 
կազմի փոփոխման 

10.41.12 Ձկան և ծովային կաթնասունների յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
10.41.12.100 Յուղ ձկան 

10.41.12.200 Ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասերը ձկից կամ ծովային կաթնասուններից առանց 
փոփոխելու դրանց քիմիական կազմը 

10.41.19 Այլ կենդանական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը չզտած կամ զտած, 
բայց չենթարկված քիմիական վերափոխության 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- կենդանական ծագման բոլոր ճարպերն ու յուղերը և դրանց զտամասերը, 
բացառությամբ 10.11.50 կամ դրան նախորդած որևէ ենթակարգում 
դասակարգվածները 
- ձիերից, գետաձիերից, արջերից, ճագարներից, ծովախեցգետիններից, կրիաներից 
և այլն ստացված ճարպեր (ներառյալ այս կենդանիների ոսկորներից, ոսկրածուծից և 
մնացորդներից ստացված ճարպերը)  
- սմբակավորների և համանման յուղեր, որոնք ստացվում են խոշոր եղջերավոր 
անասունների, ձիերի և ոչխարների սմբակների և սրունքների ոսկորներից ստացված 
ճարպի սառը մամլումից, օգտագործվում են որպես քսանյութ նուրբ մեխանիզմների 
համար (ժամացույցներ, կարի մեքենաներ և այլն) 
- ոսկրայուղ` ստացված ճնշման տակ ոսկրի ճարպից կամ ոսկորները տաք ջրով 
մշակումից, օգտագործվում է որպես քսանյութ 
- յուղ ոսկրածուծից, ունի սպիտակ կամ դեղնավուն գույն, օգտագործվում է 
դեղագործության և օծանելիքի արտադրության մեջ  
- յուղ դեղնուցային, լուծամզված եփած ձվի դեղնուցից, թափանցիկ, ոսկե-դեղնավուն 
կամ կարմրագույն, եփած ձվի հոտով  
- յուղ կրիայի ձվերից, բաց-դեղնավուն, առանց հոտի, օգտագործվում է սննդի մեջ  
- յուղ շերամի հարսնյակից, կարմրա-դարչնագույն, արտահայտված անդուր հոտով, 
օգտագործվում է օճառագործության մեջ: 

Բացառվում է` 
- ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր, որոնք պատրաստված են որպես դեղամիջոց, 
էմուլսիապատված են կամ պարունակում են հավելումներ թերապևտիկ կիրառման 
նպատակով 
- ճարպեր, յուղեր և դրանց զտամասեր, որոնք զտելուց հետո ենթարկվել են մասնակի 
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կամ լրիվ ջրածնավորման, վերաեթերացման (10.41.60) 
- ճարպաքրտնային ճարպը և դրա ածանցյալները (13.10.10) 
- մթերվող կենդանիների ճարպը, չմշակված կամ հալած (10.11.11)  

10.41.19.000 Այլ կենդանական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը չզտած կամ զտած, բայց 
չենթարկված քիմիական վերափոխության 

10.41.2 Յուղեր բուսական, չզտած 
10.41.21 Սոյայի յուղ չզտած 
10.41.21.000 Սոյայի յուղ չզտած 
10.41.22 Գետնընկույզի յուղ չզտած 
10.41.22.000 Գետնընկույզի յուղ չզտած 
10.41.23 Ձիթապտղի յուղ չզտած 

10.41.23.100 Ձիթապտղի յուղ չզտած, առաջին (սառը) սեղմվածքի 

10.41.23.300 Ձիթապտղի յուղ չզտած, այլ մշակման 

10.41.24 Արևածաղկի յուղ չզտած 

10.41.24.000 Արևածաղկի յուղ չզտած 

10.41.25 Բամբակի յուղ չզտած 

10.41.25.000 Բամբակի յուղ չզտած 

10.41.26 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ չզտած 

10.41.26.000 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ չզտած 

10.41.27 Արմավենու յուղ չզտած 
 
Տվյալ ենթակարգը  ներառում է` 
 
- արմավենու յուղ, ստացվում է յուղատու արմավենու պտուղներից մամլման կամ 
լուծամզման եղանակով, լինում է տարբեր գույների` կախված մաքրման աստիճանից, 
տարբերվում է արմավենու միջուկի յուղից (10.41.27),  որն ստացվում է նույն յուղատու 
արմավենուց, բայց ունի պալմիտինաթթվի և օլեինաթթվի ավելի մեծ 
պարունակություն, օգտագործվում է օճառի, կոսմետիկական և արդուզարդի 
արտադրատեսակների արտադրության մեջ, ինչպես նաև որպես քսանյութ 

10.41.27.000 Արմավենու յուղ չզտած 
10.41.28 Հնդկընկույզի յուղ չզտած 
10.41.28.000 Հնդկընկույզի յուղ չզտած 
10.41.29 Բուսական այլ յուղեր չզտած 

 
Տվյալ ենթակարգը  ներառում է` 
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- յուղ վուշի ստացվում է կտավատի սերմերից մամլման եղանակով, բազմագույն է՝ 
դեղինից մինչև դարչնագույն, ունի սուր համ և հոտ, օգտագործվում է ներկերի, 
լաքերի, փափուկ օճառի, լինոլեումի արտադրության մեջ, ինչպես նաև 
դեղագործության մեջ, սառը մամլման կտավատի յուղը օգտագործվում է որպես 
սննունդ  
- յուղ գերչակի, ստացվում է գենագերչակի սերմերից մամլման կամ լուծույթով 
լուծամզման եղանակով, չչորացող, խիտ, անգույն յուղ է, օգտագործվում է 
գլխավորապես բժշկության մեջ, որպես լուծողական, օգտագործվում է նաև 
արտադրական նպատակներով 
- յուղ տունգի, ստացվում է Aleurites ցեղի տարբեր տեսակների սերմերից մամլման 
եղանակով, բաց դեղինից մինչև մուգ դարչնագույն է, շատ շուտ չորանում է և ունի 
ջրամերժ և պահածոյացնող հատկություն, օգտագործվում է լաքաներկային 
արտադրության մեջ 

10.41.29.100 Կտավատի յուղ չզտած 

10.41.29.200 Կանեփի յուղ չզտած 

10.41.29.300 Մայրու յուղ չզտած 

10.41.29.400 Ընկույզի միջուկից յուղ չզտած 

10.41.29.900 Յուղեր (ձեթեր) չզտված, առանց դրանց քիմիական կազմի փոփոխման, այլ 

10.41.3 Աղվամազ բամբակի (լինտ) 

10.41.30 Աղվամազ բամբակի (լինտ) 
 
Տվյալ ենթակարգը  ներառում է` 
 
 
- բամբակի աղվամազ (լինտ), որը բամբակաբույսի տարբեր տեսակներից բամբակե 
թելքերը հեռացնելուց հետո մնացած կարճ թելքերն են (առավելագույնը 5 մմ), որոնք 
կոչվում են լինտ, ունեն թաղանթանյութի բարձր պարունակություն, օ•տա•ործվում են 
թաղանթանյութի հիմքի 
վրա անծուխ վառոդ, արհեստական թելքեր և պլաստիկներ ստանալու համար, 
ինչպես նաև թղթի մի քանի տեսակների, քամիչների արտադրության համար և 
որպես լցանյութ ռետինի արդյունաբերության մեջ, կարող է լինել հում վիճակում, 
մաքրված, •ունազրկված, ներկված կամ կլանող հեղուկով (աբսորբենտներով) 
տոգորված ինչպես կիտվածքով, այնպես էլ թերթերի կամ մամլած թիթեղների 
տեսքով 
 
Բացառվում է` 
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- փաթեթվածքի տեսքով բամբակը բժշկական, վիրաբուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակներով մանրածախ առևտրի համար կամ այլ բամբակը 
(13.99.14)  

10.41.30.000 Աղվամազ բամբակի (լինտ) 

10.41.4 Քուսպ և բուսական յուղերի կամ ճարպերի պինդ մնացուկներ, ալյուր խոշոր և մանր 
աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից կամ սերմերից 

10.41.41 Քուսպ և բուսական յուղերի կամ ճարպերի պինդ մնացուկներ 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- քուսպ և բուսական ճարպերի և յուղերի այլ պինդ մնացորդներ, որոնք ստացվել են 
դրանց լուծահանման ժամանակ, կարող են լինել կոպիտ աղացվածքի ալյուրի, 
հատիկների, հաբերի, սալիկների տեսքով, օգտագործվում են որպես արժեքավոր 
անասնակեր, ինչպես նաև որպես պարարտանյութ և այլն  

- մարդու սննդի համար օգտագործվող չտեքստուրավորված, ճարպազրկված մանր 
աղացվածքի ալյուր, եթե այն պարունակում է հետևյալ բաղադրամասերը՝ 3 զանգ. %-
ից պակաս յուղ պարունակող մթերքի համար՝ 45 զանգ. %-ից պակաս օսլա, 11,5 
զանգ. %-ից ոչ պակաս սպիտակուց, իսկ 3 զանգ. %-ից ոչ պակաս և 8 զանգ. %-ից ոչ 
ավել յուղ պարունակող մթերքի համար՝ 45 զանգ. %-ից պակաս օսլա, 13 զանգ. %-ից 
ոչ պակաս սպիտակուց 

 

Բացառվում է` 

- սոյայի ունդերի փաթիլները, այդ թվում` մանրացվածը, որոնցից լուծահանվել է 
սոյայի յուղը (10.39.30) 

10.41.41.300 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված սոյայի յուղից 
10.41.41.500 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված արևածաղկի սերմերից 
10.41.41.700 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, այլ, ստացված կանճրակի կամ բարբարուկի սերմերից 
10.41.41.900 Քուսպ և մնացորդներ պինդ, ստացված բուսական ճարպերի և յուղերի լուծահանման 

արդյունքում, այլ 
10.41.42 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից կամ 

սերմերից, բացի մանանեխից 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր ոչ յուղազրկված, մանր և կոպիտ աղացվածքի 
ալյուր մասնակի յուղազրկված, մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր յուղազրկված, 
հետո լրիվ կամ մասնակի վերականգնված՝ նախկինում հեռացված յուղն ավելացնելու 
եղանակով 

10.41.42.000 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի ձիթատու մշակաբույսերի պտուղներից կամ 
սերմերից, բացի մանանեխից 

10.41.5 Յուղեր զտած, առանց նստվածքի 
10.41.51 Սոյայի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 

վերափոխության 
 

Տվյալ ենթակարգի պարզաբանումները բերված են 10.41.21 ենթակարգում: 

10.41.51.000 Սոյայի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.52 Գետնընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.52.000 Գետնընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.53 Ձիթապտղի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձիթապտղի զտված յուղ, ստացվում է առաջին մամլման յուղի (տես 15.41.12 
ենթակարգի պարզաբանումները) զտումից և չի բերում նախնական գլիցերիդային 
կառուցվածքի փոփոխման կամ ճարպաթթուների այլ փոփոխության, ունի դեղին 
գույն, թափանցիկ է, առանց նստվածքների 
- ձիթապտղի զտված յուղ, որն ստացվում է ձիթապտուղներից 
Ձիթապտղի յուղը համարվում է զտված, եթե ճարպաթթվի ազատ պարունակությունը 
չի գերազանցում 100 գ-ի մեջ 3 գ-ը: 

10.41.53.000 Ձիթապտղի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.54 Արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.54.000 Արևածաղկի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.55 Բամբակի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.55.000 Բամբակի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 
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10.41.56 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց 
չենթարկված քիմիական վերափոխության 

10.41.56.000 Կանճրակի, բարբարուկի, մանանեխի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց 
չենթարկված քիմիական վերափոխության 

10.41.57 Արմավենու յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.57.000 Արմավենու յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.58 Հնդկընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.58.000 Հնդկընկույզի յուղ և դրա չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 

10.41.59 Բուսական այլ յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը զտած, բայց չենթարկված 
քիմիական վերափոխության. բուսական յուղերի խառնուրդներ և ուրիշ 
խմբավորումներում չներառված այլ բուսական յուղեր (բացի եգիպտացորենի 
յուղից) և դրանց չափամասերը զտած, բայց չենթարկված քիմիական 
վերափոխության 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- պինդ բուսական ճարպեր (հիմնականում, Borneo tallow և Chinese vegetahle tallow), 
ստացվում են ձիթատու բույսերի սերմերի մշակումից (ՙՊինդ բուսական յուղ Բորնեո՚` 
Borneo tallow, Չինական պինդ բուսական յուղ) 
 - մրտենու մոմ, ստացվում է մրտու տարբեր տեսակի պտուղներից, ունի կանաչա-
դեղնավուն բլիթների տեսք, բալասան հիշեցնող բնորոշ հոտով 
- ճապոնական մոմ, ստացվում է Rhus ընտանիքի չինական և ճապոնական տարբեր 
տեսակի ծառերի պտուղներից, ունի կանաչավուն, դեղնավուն կամ սպիտակ հաբերի 
կամ շերտերի տեսք, թեթև խեժի հոտով 
- այլ բուսական չցնդող յուղեր և դրանց զտամասերը 

 
Առաջին մամլման ձիթապտղի յուղ ստանում են ձիթապտղի ծառի պտուղներից, 
բացառապես մեխանիկական կամ այլ ֆիզիկական եղանակներով: Մշակման 
թույլատրելի տեսակներն են միայն լվացումը, կենտրոնախուսումը կամ քամումը: 
Առաջին (սառը) մամլման ձիթապտղի յուղը պիտանի է կիրառման իր բնական 
վիճակում: Այն ունի թափանցիկ գույն բաց դեղինից մինչև կանաչ և յուրահատուկ հոտ 
և համ:  
 
Յուղը, որն ունի 3,3 գ 100 գ-ում չափը գերազանցող ճարպային թթվի ազատ 
պարունակություն, կարող է ակտիվացած ալյումինով անցնելուց հետո ունենա 0,11-ը 
գերազանցող K-270 լուսաթուլացման գործակից: Այս դեպքում լաբորատոր 
չեզոքացումից և գունազրկումից հետո, այն պետք է ունենա հետևյալ բնութագրերը` 
լուսաթուլացման գործակից K-270 ոչ բարձր 1,1, լուսաթուլացման գործակցի 
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ընդգրկույթը, 270 նանոմետրային շրջանում, գերազանցում է 0,01, բայց չի 
գերազանցում 0,16: 
 
- յուղ արևածաղկի, ստացվում է սովորական արևածաղկից, ունի բաց ոսկե-
դեղնավուն գույն, օգտագործվում է որպես աղցանների յուղ, մարգարինի մեջ և 
որպես հալած խոզաճարպի փոխարինիչ 
 
- յուղ կանջրակի, ստացվում է կանջրակի սերմերից մամլման կամ լուծիչով 
լուծահանման եղանակով, սննդի յուղ է, օգտագործվում է նաև բժշկության մեջ, 
ինչպես նաև խեժերի, լաքերի և ներկերի պատրաստման համար 
  
- յուղ բամբակի, որը համարվում է առավել արժեքավորը կիսաչոր յուղերի մեջ, 
ստացվում է Gossypium ցեղի մի քանի տեսակների սերմերի մամլումից, 
օգտագործվում է արդյունաբերական նպատակներով (կաշվի մշակման, օճառի, 
քսանյութերի, գլիցերինի և ջրամերժ բաղադրությունների արտադրության մեջ և 
որպես հիմք կոսմետիկական քսուքների համար) 
 
- յուղ կանճրակի, որը ստացվում է Brassica ցեղի մի քանի տեսակների մամլումից 
 
- յուղ բարբարուկի, որն ստացվում է բարբարուկի սերմերի մամլումից 
- յուղ մանանեխի, որն ստացվում է սպիտակ մանանեխից (Sinapsis alba և Brassica 
hirta), սև մանանեխից (Brassica nigra) և հնդկական մանանեխից (Brassica juncea), 
օգտագործվում է բժշկության, խոհարարության մեջ և արդյունաբերական 
ապրանքների արտադրության մեջ 
 - չզտված այլ յուղեր, բացի 10.41.27 ենթակարգի յուղերից և եգիպտացորենի յուղից 
(10.62.11)  
- ծիրանի, դեղձի և սալորի կորիզներից յուղերը, նշի, ընկույզի, պիստակի և այլն 
յուղերը 

10.41.59.100 Յուղ (ձեթ) մարի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.200 Յուղ (ձեթ) քունջութի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.300 Յուղ (ձեթ) կտավատի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.400 Յուղ (ձեթ) գերչակի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.500 Յուղ (ձեթ) տունգի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.600 Յուղ (ձեթ) ժոժոբի զտված և դրա զտամասերը 

10.41.59.900 Յուղեր (ձեթեր) բուսական չցնդող և դրանց զտամասերը, այլ 

10.41.6 Կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
ջրածնավորված և եթերացված, չենթարկված հետագա մշակման 
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10.41.60 Կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր, դրանց չափամասերը 
ջրածնավորված և եթերացված, չենթարկված հետագա մշակման 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կենդանական և բուսական ծագման ճարպեր և յուղեր, որոնք ենթարկվել են հատուկ 
քիմիական փոխարկման` ջրածնավորման, ինտերէսթերացման, ռեէսթերացման կամ 
էլաիդացման, բայց հետագայում ոչ մի մշակման այլևս չեն ենթարկվել 
- կենդանական և բուսական ծագման ճարպերի և յուղերի զտամասեր 
  
Բացառվում է` 
- կենդանական և բուսական ծա•ման ճարպերը և յուղերը ջրածնավորված և դրանց 
զտամասերը, որոնք ենթարկվել են հետա•ա մշակման, ինչպես` սննդի նպատակով 
տեքստուրավորումը (բյուրեղյա կառուցվածքի կամ կազմվածքի (տեքստուրայի) 
փոփոխություն) (10.42) 

10.41.60.300 Ճարպեր և յուղեր (ձեթեր) կենդանական և դրանց զտամասերը, ջրածնավորված և 
էսթերացված, բայց առանց հետագա մշակման 

10.41.60.500 Ճարպեր և յուղեր (ձեթեր) բուսական և դրանց զտամասերը, ջրածնավորված և 
էսթերացված, բայց առանց հետագա մշակման 

10.41.7 Մոմեր բուսական (բացի եռագլիցերիդից). դեգրա. ճարպեր կամ կենդանական և 
բուսական մոմեր պարունակող նյութերի վերամշակման արդյունքում ստացված 
մնացուկներ 

10.41.71 Մոմեր բուսական (բացի եռագլիցերիդից) 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բուսական մոմ զտված կամ ներկված 
- դեգրա և կենդանական ու բուսական ճարպեր և մոմ պարունակող նյութերի 
վերամշակման մնացորդներ 
 
Բացառվում է` 
- մեղրամոմը (01.49) և այլ միջատների մոմերը 

10.41.71.000 Մոմ բուսական, բացի եռագլիցերիդից, դեգրա, կենդանական և բուսական ճարպեր և 
մոմ պարունակող նյութերի վերամշակման մնացորդներ 

10.41.72 Դեգրա. ճարպեր կամ կենդանական և բուսական մոմեր պարունակող նյութերի 
վերամշակման արդյունքում ստացված մնացուկներ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բնական դեգրա (հայտնի է նաև որպես "moellon" կամ "sod oil"), կազմված է ձկան 
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կամ կետի յուղից, խեժանման նյութերից, մազերի, կաշվի, թաղանթի մնացորդների 
հետ միասին, ունի խիտ մածկանման դեղին կամ մուգ դարչնագույն հեղուկի տեսք, 
ձկան յուղի սուր հոտով 
- արհեստական դեգրա, կազմված է հիմնականում օքսիդացած, էմուլսացված կամ 
պոլիմերացված ձկան յուղերի, բրդի պինդ յուղերի, կենդանական յուղերի, 
խեժայուղերի և այլն խառնուրդից, խիտ դեղին գույնի հեղուկ է, ձկան յուղի հոտով, չի 
պարունակում մազերի, կաշվի, թաղանթի մնացորդներ 
- ճարպային նյութերի, կենդանական կամ բուսական մոմերի մշակումից հետո 
առաջացած մնացորդները, այդ թվում՝ յուղերի նստվածքներ, չեզոքացնող 
զանգվածներ (սոապստոկներ), բնաճարպային խեժեր, բրդի ճարպի թորման 
մնացորդներ, գիցերինի խեժեր և այլն 

10.41.72.100 Դեգրա, մնացորդներ ճարպային նյութերի և բուսական մոմերի վերամշակման 

10.41.72.110 Դեգրա 

10.41.72.120 Արտադրանք չեզոքացման գործընթացի (սոապստոկներ) 

10.41.72.190 Մնացորդներ բուսական և կենդանական ճարպեր կամ մոմ պարունակող նյութերի 
վերամշակումից 

10.41.9 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.41.99 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.41.99.000 Յուղերի և ճարպերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.42 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր 
10.42.1 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր 
10.42.10 Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մարգարին և համանման ուտելի յուղեր, 15%-ից ավել և 40%-ը չգերազանցող կաթի 
պարունակությամբ 
- մարգարին և այլ սննդային խառնուրդներ և մթերք կենդանական կամ բուսական 
ճարպերից կամ դրանց զտամասերից, բացի 15.42.13 ենթակարգում ներառվածները, 
հիմնականում դրանք հեղուկ կամ պինդ խառնուրդներ են և դրանցից մթերք 
(նախնական կարող են ենթարկված լինել ջրածնավորման, էմուլսացման, խառնման, 
տեքստուրավորման և այլն և կարող են պարունակել լեցիտինի, օսլայի, 
վիտամինների, ներկանյութերի, կարագի և այլ կաթնայուղերի փոքր քանակությամբ 
հավելումներ) 

10.42.10.300 Մարգարին և մթերք մածկանման, ճարպերի իջեցված և ցածր պարունակությամբ, 
բացի հեղուկ մարգարինից 
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10.42.10.310 Մարգարին 80%-ից ոչ պակաս ճարպերի պարունակությամբ 
10.42.10.320 Մարգարին բուտերբրոդի ճարպերի իջեցված և ցածր պարունակությամբ, 80%-ից 

պակաս, ներառյալ վերջնական արտադրանքի ճարպի պարունակության 3%-ից ոչ 
ավել կաթնայուղեր պարունակող մարգարինը 

10.42.10.330 Խառնուրդներ բուսական և կենդանական ճարպերի վերջնական արտադրանքի 
ճարպի պարունակության 10%-ից ավել կաթնայուղեր պարունակող 

10.42.10.500 Սննդամթերք ճարպերից և յուղերից, այլ, ներառյալ մարգարինի հեղուկ 
10.42.10.510 Ճարպեր հրուշակեղենի, խոհարարական 

10.42.10.520 Ճարպեր կերի 

10.42.9 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.42.99 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.42.99.000 Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.5 Կաթնամթերք 

10.51 Կաթնամթերք և պանիր 

10.51.1 Կաթ և կաթնասեր հեղուկ, մշակված 

10.51.11 Կաթ հեղուկ, մշակված 
 
Տվյալ երթակարգը ներառում է` 
 
- մշակված կաթ և սեր, անկախ նրանից ենթարկվել են պաստերացման, 
մանրէազերծման կամ այլ մշակման 
- մասնակի կամ լրիվ յուղազուրկ, այսինքն` ջերմամշակման կամ համանման այլ 
մշակման ենթարկված կաթ, որի յուղայնությունը 3,5%-ից ոչ պակաս է  
- պաստերացված կաթ, այսինքն` բարձր ջերմաստիճանի տակ ջերմամշակմամբ 
մանրէների աճը կանխելու միջոցով պահպանման ժամկետը երկարացված կաթ 
- մանրէազերծված կաթ, որն ունի ավելի երկար պահման ժամկետ ավելի բարձր 
ջերմաստիճանի տակ (մոտավորապես 1200 C) մշակման ենթարկելու միջոցով  
- ուպերիզացված կաթ, այսինքն` կարճ ժամանակի ընթացքում բարձր 
ջերմաստիճանի տակ (1350 C - ից ոչ պակաս ջերմաստիճանում 1 վայրկյանի 
ընթացքում) մշակված կաթ 
- համասեռված կաթ, որի ժամանակ բարձր ճնշման և բարձր ջերմաստիճանի 
ազդեցության տակ ճարպագնդիկները բաժանվում են ավելի մանր մասերի, որն 
իջեցնում է սերի գոյացումը 
- պեպտացված կաթ, ունի հեշտ մարսելու հատկություն, որն ստացվում է 
սպիտակուցները հեշտ յուրացնելու համար կաթին պեպսիններ ավելացնելու հաշվին  
 - եռացրած կաթ, ստացվում է պաստերացված կաթը փակ տարողությունում 95-990 C 
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ջերմաստիճանի տակ 3-4 ժամվա ընթացքում մարմանդաեռմամբ  
 
Բացառվում է` 
- բուրավետ կամ շոկոլադով կաթը (11.07.19) 
- խիտ կաթը, որը պարունակում է շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր (10.51.22) 
- կտրված, խմորման ենթարկված և թթված կաթը (10.51.53) 
- հում (թարմ), անքաշ կաթը (01.42) 

10.51.11.300 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1% - ից ոչ ավել յուղայնությամբ 

10.51.11.400 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ 

10.51.11.410 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ, պաստերացված 

10.51.11.420 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ, մանրէազերծված 

10.51.11.430 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 1%-ից ավել, բայց 3%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ, ուպերիզացված 

10.51.11.500 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից պակաս 
յուղայնությամբ 

10.51.11.510 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից պակաս 
յուղայնությամբ, պաստերացված 

10.51.11.520 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից պակաս 
յուղայնությամբ, մանրէազերծված 

10.51.11.530 Կաթ և կաթնասեր ոչ խտացրած և ոչ քաղցրացրած 3%-ից ավել, բայց 6%-ից պակաս 
յուղայնությամբ, ուպերիզացված 

10.51.11.900 Կաթ մշակված, այլ 

10.51.11.910 Կաթ եռացրած 

10.51.11.920 Խմիչքներ կաթնային 

10.51.12 Կաթ և կաթնասեր 6%-ից ավել  յուղայնությամբ, ոչ խտացրած, ոչ քաղցրացրած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կաթնասեր, որն իրենից ներկայացնում է կաթի մակերևույթի ճարպային շերտ` 
առաջացած էմուլսացված ճարպագնդերի դանդաղ շեղջաքարացման արդյունքում, 
անջատվում է ուղղակի վերևի շերտը հավաքելով կամ կենտրոնախուսման միջոցով, 
պարունակում է յուղայնության մեծ տոկոս (սովորաբար կշռի 10%-ից ավելի)  
 
Բացառվում է` 
- խիտ կաթնասերը, որն ստացվում է այլ եղանակներով, օրինակ` ջերմամշակման 
ժամանակ ջրի գոլորշացմամբ (10.51.20) 
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- կտրված, խմորման ենթարկված, թթված կաթնասերը (10.51.53) 

10.51.12.100 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 6%-ից ավել, բայց 29%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ 

10.51.12.200 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել յուղայնությամբ 

10.51.12.210 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել, բայց 45%-ից ոչ ավել 
յուղայնությամբ 

10.51.12.220 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 45%-ից ավել յուղայնությամբ 
10.51.12.230 Կաթնասեր հարած 
10.51.12.290 Կաթնասեր ոչ խտացրած կամ ոչ քաղցրացրած 29%-ից ավել յուղայնությամբ, այլ 
10.51.2 Կաթ պինդ ձևերով 

10.51.21 Կաթ չոր, յուղազերծված 
 
 
 Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- պինդ ձևերով կաթ և կաթնասեր (1,5 % - ից ոչ ավել) 
 
Չոր կաթը կարող է պարունակել մինչև 4% ջուր, քիչ քանակի օսլա (զանգվածի 5%-ից 
ոչ ավել), որն ավելացվում է հիմնականում վերականգնվող կաթը նորմալ ֆիզիկական 
վիճակում պահպանելու համար: 
 
Բացառվում է` 
- խիտ կաթը կամ մածուկի տեսքով կաթնասերը (10.51.51) 

10.51.21.300 Կաթ պինդ ձևով 1,5%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ 
10.51.21.600 Կաթ և կաթնասեր պինդ ձևով, ներառյալ պաղպաղակի համար չոր խառնուրդները 

1,5% - ից ավել յուղայնությամբ 
10.51.22 Կաթ չոր, անարատ 

10.51.22.300 Կաթ չոր, անարատ, 1,5%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ 
10.51.22.600 Կաթ  պինդ ձևով, անարատ, ներառյալ պաղպաղակի համար չոր խառնուրդները 

1,5% - ից ավել յուղայնությամբ 
10.51.3 Կարագ և կաթնային մածուկներ 
10.51.30 Կարագ և կաթնային մածուկներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կարագ սերուցքային, մածկանման կաթնային մթերք (մածուկ), կաթից ստացված այլ 
ճարպեր և յուղեր  
 
- բնական կարագ սերուցքային, շիճուկային յուղ, վերահամակցված յուղ (թարմ, աղի 
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կամ կծված, ներառյալ պահածոյացրած յուղը) պատրաստված բացառապես կաթից, 
95 զանգ.%-ից ոչ ավել կաթնային յուղի պարունակությամբ, անյուղ չոր կաթի 2 
զանգ.% և ջրի 16 զանգ. % առավելագույն պարունակությամբ, չի պարունակում 
էմուլսարար հավելումներ, բայց կարող է պարունակել նատրիումի քլորիդ, սննդային 
ներկանյութեր, չեզոքացնող աղեր և անվնաս բակտերիաների կուլտուրաներ  
 
Գոյություն ունեն սերուցքային կարագի մի քանի տեսակներ` քաղցրասերուցքային 
կարագ պատրաստված պաստերացված, ոչ թթված կաթնասերից, թթվասերուցքային 
կարագ պատրաստված պաստերացված կաթնասերից, թթված կաթնաթթվային 
բակտերիաների մաքուր կուլտուրաներով: Դրանք լինում են աղի և առանց աղի: 
Սերուցքային կարագը պատրաստում են պաստերացման ենթարկված ոչ թթված 
կաթնասերից, որը պարունակում է 85% - ից ոչ պակաս յուղ և մինչև 20% քիչ քանակի 
սպիտակուցներ, ածխաջրեր և հանքային աղեր պարունակող ջուր: Գյուղական յուղը 
պատրաստում են թթված կամ ոչ թթված կաթնասերից, այն պարունակում է 72,5% 
ճարպեր և 25% քիչ քանակի սպիտակուցներ, ածխաջրեր և հանքային աղեր 
պարունակող ջուր: Կա նաև սերուցքային կարագ հավելումներով, օրինակ` շոկոլադի 
կարագ, որը պարունակում է 62-62,5% կաթնային յուղ, 18% շաքար և 2,5% կակաոյի 
փոշի: 
- կաթից ստացված այլ ճարպեր և յուղեր, օրինակ` կաթնային յուղ, հալած յուղ և 
հալած ճարպ  
- ջրազրկված սերուցքային կարագ և գոմեշի կաթի յուղ, ինչպես նաև սերուցքային 
կարագի և աննշան քանակի խոտերի, համեմունքների, բուրավետիչների, սխտորի և 
այլնի խառնուրդներ  
- մածկանման կաթնամթերք (կաթնային մածուկներ), որոնց մեջ միակ յուղը դա 
կաթնային յուղն է և կազմում է 39 զանգ.% կամ ավելի, բայց 80 զանգ.%-ից ոչ 
պակաս, կարող են պարունակել ոչ պարտադիր բաղադրամասեր, ինչպիսիք են` ոչ 
վնասակար մանրէների կուլտուրաները, վիտամինները, նատրիումի քլորիդը, 
շաքարը, ժելատինը, օսլան, ինչպես նաև սննդային ներկանյութերը, 
բուրավետիչները, էմուլսարարները, թանձրացուցիչները և կոնսերվանտները  
 
Բացառվում է` 
- ճարպ պարունակող ճարպային մածուկները բացի կաթնային ճարպերից (10.42.10) 

10.51.30.300 Կարագ սերուցքային 85%-ից ոչ ավել յուղայնությամբ 

10.51.30.310 Կարագ քաղցրասերուցքային 

10.51.30.311 Կարագ  քաղցրասերուցքային առանց աղի 

10.51.30.312 Կարագ քաղցրասերուցքային աղի 

10.51.30.320 Կարագ թթվասերուցքային 

10.51.30.321 Կարագ թթվասերուցքային առանց աղի 
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10.51.30.322 Կարագ թթվասերուցքային աղի 

10.51.30.330 Կարագ լցանյութերով 

10.51.30.500 Կարագ սերուցքային և ճարպեր կաթնային 85%-ից ավել յուղայնությամբ, բացի 
մածկանման կաթնային մթերքից 80%-ից պակաս յուղայնությամբ 

10.51.30.510 Յուղ հալած 

10.51.30.590 Յուղեր կաթնային 85%-ից ավել յուղայնությամբ, այլ, ներառյալ հալած յուղը, 

10.51.30.700 Կաթնամթերք մածկանման 80%-ից պակաս յուղայնությամբ, սփրեդ 

10.51.4 Պանիր և կաթնաշոռ 
10.51.40 Պանիր և կաթնաշոռ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- թարմ պանիր խմորման չենթարկված, որը չհասունացված կամ չհնեցված պանիր է, 
պատրաստ օգտագործելու անմիջապես արտադրելուց հետո  
- կաթնային շիճուկից պանիրներ, որոնք ստացվում են կաթնային շիճուկի 
խտացումից`ավելացնելով կաթ կամ կաթնային ճարպեր, այն պայմանով, որ 
կաթնային ճարպի պարունակությունը կազմի չոր նյութի զանգվածի 5%-ը և ավելի, 
չոր նյութի պարունակությունը` զանգվածի 70%-ից ոչ պակաս, բայց 85%-ից ոչ ավել 
- կաթնաշոռ, որն ստացվում է թթու կաթից շիճուկի մեծ մասի հեռացման արդյունքում  

10.51.40.300 Պանիր չհասունացված կամ չհնեցված (ներառյալ պանիրներ շիճուկային) և 
կաթնաշոռ 

10.51.40.310 Արտադրատեսակներ կաթնաշոռից ոչ յուղալի 

10.51.40.311 Կաթնաշոռ ոչ յուղալի 

10.51.40.312 Պանրիկ և զանգված պանրիկի ոչ յուղալի 

10.51.40.320 Արտադրատեսակներ կաթնաշոռից յուղալի 

10.51.40.321 Կաթնաշոռ յուղալի 

10.51.40.322 Պանրիկ և զանգված պանրիկի յուղալի 

10.51.40.500 Պանիր քերած, պանիրներ փոշու ձևով, պանիրներ երկնագույն և պանիրներ 
չմշակված, բացի հալած պանրից, այլ 

10.51.40.510 Պանիր պինդ 

10.51.40.520 Պանիր կիսապինդ 
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10.51.40.530 Պանիր առանց կեղևի 

10.51.40.540 Պանիր փափուկ 

10.51.40.550 Պանիր երկնագույն 

10.51.40.560 Պանիր աղաջրային 

10.51.40.570 Պանիր թելքավոր աղաջրային 

10.51.40.590 Պանիր, այլ 

10.51.40.700 Պանիր հալած չքերած և ոչ փոշու ձևով 

10.51.40.710 Պանիր հալած, լցանյութերով 

10.51.40.790 Պանիր հալած, այլ 

10.51.5 Այլ կաթնամթերք 
10.51.51 Կաթ և կաթնասեր խտացրած կամ խտացրած շաքարի կամ այլ քաղցրացնող 

նյութերի հավելումներով, ոչ պինդ ձևերով 
10.51.51.400 Կաթ և կաթնասեր խտացրած, ոչ քաղցրացրած 
10.51.51.410 Կաթ խտացրած, ոչ քաղցրացրած 
10.51.51.420 Կաթնասեր խտացրած, ոչ քաղցրացրած 
10.51.51.800 Կաթ և կաթնասեր խտացրած, քաղցրացրած 
10.51.51.810 Կաթ խտացրած ոչ յուղալի, քաղցրացրած 
10.51.51.820 Կաթ խտացրած (անքաշ), քաղցրացրած 
10.51.51.830 Կաթնասեր խտացրած, քաղցրացրած 
10.51.51.840 Կակաո կաթնասերով կամ կաթով, խտացրած, քաղցրացրած 
10.51.51.850 Սուրճ կաթնասերով կամ կաթով, խտացրած, քաղցրացրած 
10.51.52 Մածուն և խմորման ենթարկված կամ թթվեցված կաթի կամ կաթնասերի այլ 

տեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգըը ներառում է` 
 
- խմորման ենթարկված կամ թթված մթերք կաթից և կաթնասերից, ներառյալ 
կտրված կաթը և կաթնասերը, մածունը, յոգուրտը, կեֆիրը, կարող են լինել հեղուկ, 
փոշենման կամ պինդ վիճակում, խիտ կամ պահածոյացրած, խմորման ենթարկված 
կաթը կարող է լինել 10.51.22 ենթակարգի չոր կաթը, որը պարունակում է քիչ 
քանակի կաթնային խմորիչների հավելումներ, իսկ թթվեցրած կաթը քիչ քանակի 
թթուների հավելումներ (ներառյալ կիտրոնահյութը), կարող են պարունակել շաքարի 
կամ այլ քաղցրացնող նյութերի հավելումներ, բուրավետ նյութեր, ընկույզներ, մրգեր 
կամ կակաո  
- թան, որը հանդիսանում է կաթնասերից կարագ ստանալու ժամանակ առաջացած 
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հարակից մնացորդային մթերք 

10.51.52.400 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, այլ 

10.51.52.410 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, չբուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ չպարունակող 

10.51.52.411 Յոգուրտ չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

10.51.52.412 Թթված կաթ և մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող 

10.51.52.413 Քամած մածուն չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

10.51.52.414 Կեֆիր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

10.51.52.415 Ռյաժենկա չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

10.51.52.416 Թթվասեր չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
չպարունակող 

10.51.52.419 Մթերք թթվակաթնային չբուրավետացրած, մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ չպարունակող, այլ 

10.51.52.420 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգուրտ, կեֆիր, թթվասեր, ացիդոֆիլին, կաթ և 
կաթնասեր խմորման ենթարկված կամ թթված, այլ, բուրավետացրած, մրգերի, 
ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ պարունակող 

10.51.52.421 Յոգուրտ բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
պարունակող 

10.51.52.422 Կեֆիր բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի հավելումներ 
պարունակող 

10.51.52.423 Մթերք թթվակաթնային բուրավետացրած կամ մրգերի, ընկույզների կամ կակաոյի 
հավելումներ պարունակող, այլ 

10.51.52.424 Կաթ և կաթնասեր կտրված, յոգգուրտ և մթերք խմորման ենթարկված, այլ, փոշու, 
հատիկների կամ այլ պինդ տեսքով 

10.51.52.500 Թան 

10.51.52.530 Փոշի թանի 

10.51.52.550 Խմիչքներ թանից 
10.51.53 Կազեին և կազեինատներ 

 
Տվյալ ենթակարգըը ներառում է` 
 
- կազեին, հանդիսանում է կաթի պրոտեին, դեղնավուն-սպիտակ գույնի հատիկավոր 
փոշի է, ստացվում է քաշած կաթը թթուների կամ շրդանային մակարդի օգնությամբ 
մերելուց, պետք է պարունակի 15 զանգ.% կամ պակաս ջուր, լուծվում է հիմքերում, 
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բայց չի լուծվում ջրում, օգտագործվում է սոսինձների, լեսած և սոսնձաներկերի, 
կազեինային պլաստմասայի, արհեստական թելքերի, դիետիկ կամ դեղա•ործական 
արտադրությունում, տարբեր տեսակի թղթերի պատման համար 
 - կազեինատներ (կազեինի աղեր), որոնք ներառում են նատրիումի և ամոնիակի 
աղեր, դրանք օգտագործվում են սննդի խտանյութեր և դեղագործական արտադրանք 
պատրաստելու համար, կալցիումի կազեինատն օգտագործվում է սննդամթերքի 
պատրաստման համար և որպես սոսինձ, կախված դրա հատկություններից 
- կազեինի այլ ածանցյալներ, այդ թվում` քլորացրած, բրոմացրած, յոդացրած 
կազեինները և կազեինի տանատը (ստացված տանինի և կազեինի 
փոխազդեցության արդյունքում), օգտագործվում են դեղագործության մեջ 
- կազեինային սոսինձներ, որոնք կազմված են կալցիումի կազեինատից կամ 
կազեինի և կավիճի (կալցիումի կարբոնատ), ոչ մեծ քանակների բորակի կամ 
ամոնիակի քլորիդի հավելումներով խառնուրդներից, որոնք սովորաբար լինում են 
փոշիների տեսքով 
  
Բացառվում է` 
- ազնիվ մետաղների կազեինատները (20.13.51) 
- 20.13 և 20.13.65 խմբավորումների կազեինատները  
- մանրածախ առևտրի համար կշռածրարված 1 կգ-ից ոչ ավելի զտաքաշ կշռով 
կազեինային սոսինձները (20.52.10) 
- կարծրացած կազեինը (20.16.59) 
- կազեինի այլ ածանցյալները (16.29) 

10.51.53.000 Կազեին և կազեինատներ 
10.51.54 Կաթնաշաքար և կաթնաշաքարային օշարակ 

 
Տվյալ ենթակարգըը ներառում է` 
 
- կաթնաշաքար, հանդիսանում է կաթի բաղադրամաս և սերիական արտադրվում է 
կաթի շիճուկից, լինում է տեխնիկական (սպիտակ, քաղցրավուն, բյուրեղափոշի է) և 
քիմիապես մաքուր (անգույն, բյուրեղներ են, որոնք կլանում են հոտերը), պետք է 
պարունակի 95 զանգ.%-ից ավել կաթնաշաքար արտահայտված որպես անջուր 
կաթնաշաքար հաշվարկված ըստ չոր նյութի, օգտագործվում է կաթի հետ միասին 
մանկական սննդի պատրաստման համար, ինչպես նաև հրուշակեղենի, ջեմերի 
արտադրության համար 
 
Բացառվում է` 
- մթերքը, որն ստացվում է կաթի շիճուկից և պարունակում է 95 զանգ.% և պակաս 
կաթնաշաքար` արտահայտված որպես անջուր կաթնաշաքար հաշվարկված ըստ չոր 
նյութի (10.51.55) 

10.51.54.000 Կաթնաշաքար և կաթնաշաքարային օշարակ 
10.51.55 Շիճուկ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կաթի շիճուկ (կաթի բնական բաղադրամասեր, որոնք մնում են ճարպը և կազեինը 
հեռացնելուց հետո), պարունակում է 4,8 % կաթնաշաքար, 0,8% պրոտեին, 0,2% յուղ, 
լինում է հեղուկ, մածկանման կամ պինդ վիճակում, ինչպես նաև խտացրած (օրինակ` 
փոշու ձևով) կամ պահածոյացրած 
- թարմ կամ պահածոյացրած մթերք կազմված կաթի բաղադրիչներից, որոնց 
բաղադրությունը տարբերվում է բնական մթերքից և ուրիշ խմբավորումներում չի 
ներառված, կարող է պարունակել շաքարի կամ այլ քաղցրացնող հավելումներ 
 
Բացառվում է` 
- յուղազերծված կամ վերականգնված կաթը, որն ունի բնական կաթի որակական և 
քանակական բաղադրությունը (10.51.11, 10.51.22, 15.51.51) 
- շիճուկա - ալբումինային պանիրը (10.51.40) 
- շիճուկից ստացված մթերքը, որը պարունակում է 95 զանգ.% կաթնաշաքար 
- սննդամթերքը պատրաստված բնական կաթի բաղադրամասերի հիմքի վրա, բայց 
պարունակող նյութեր, որոնք չեն նախատեսված այս խմբավորման 
արտադրատեսակների մեջ (10.89.19) 
- ալբումինը և գլոբուլինը (20.59.51)  
- կաթի խտանյութը ըստ կշռի հաշվարկված չոր կաթի 85 զանգ.% -ից ավել պրոտեին 
պարունակող (20.59.51) 

10.51.55.300 Շիճուկ փոշու, հատիկների կամ այլ պինդ ձևերով խտացրած կամ չխտացրած, 
ավելացրած կամ առանց ավելացնելու քաղցրացնող նյութեր 

10.51.55.400 Շիճուկ հեղուկ կամ մածկանման ձևով, խտացրած կամ ոչ խտացրած, ավելացրած 
կամ առանց ավելացնելու քաղցրացնող նյութեր 

10.51.55.430 Շիճուկ հեղուկ վիճակում 

10.51.55.470 Շիճուկ մածկանման ձևով 

10.51.55.900 Մթերք կաթի բնական բաղադրամասերից կազմված, այլ 

10.51.56 Այլ կաթնամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կաթի պրոտեինի խտանյութ, ստացվում է սերքաշ կաթից մասնակի հեռացնելով 
կաթնաշաքարը և հանքային աղերը, ունի 85 զանգ.% և պակաս տոկոսային 
բաղադրության պրոտեին հաշվարկված ըստ չոր նյութի 

10.51.56.000 Այլ կաթնամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
10.51.9 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.51.99 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.51.99.000 Կաթնամթերքի և պանրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.52 Պաղպաղակ 
10.52.1 Պաղպաղակ և ուտելի սառույց  
10.52.10 Պաղպաղակ և ուտելի սառույց  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- պաղպաղակ, որը սովորաբար պատրաստում են կաթի կամ կաթնասերի հիմքի վրա 
և սննդային սառույցի այլ տեսակներ (շարբաթ, նաբաթ), այդ թվում` ցանկացած 
քանակությամբ կակաո պարունակող, լինում են պինդ կամ մածկանման տեսքով, Օ0 
C ջերմաստիճանին մոտ նորից անցնում են հեղուկ կամ կիսահեղուկ վիճակի, ունեն 
տարբեր անվանումներ (ջրային սառույց, պաղպաղակ, ասորտի պաղպաղակից և 
այլն) և բաժնեծրարում, կարող են պարունակել կակաո կամ շոկոլադ, շաքար, 
բանջարեղենի կամ կաթի յուղեր, կաթ, մրգեր, բուրավետիչներ, ներկանյութեր 
 
Բացառվում է՝ 
- պաղպաղակ պատրաստելու համար խառնուրդները և հիմքերը (յուրաքանչյուրն ըստ 
իր հիմնական բաղադրամասի) 
- մթերքը, որն ունի արտաքնապես սննդի սառույցի տեսք, բայց չի 
համապատասխանում վերոհիշյալ բնութագրին 

10.52.10.100 Պաղպաղակ և սառույց սննդային (ներառյալ շարբաթը, նաբաթը), բացի պաղպաղակ 
պատրաստելու համար խառնուրդներից և հիմքերից 

10.52.10.200 Պաղպաղակ սերուցքային 

10.52.10.300 Պաղպաղակ կաթնային 

10.52.10.400 Պաղպաղակ պտղահատապտղային 

10.52.10.500 Պաղպաղակ բուրավետացրած 

10.52.10.600 Պաղպաղակ փափուկ 

10.52.10.700 Տորթեր, պիրոժնիներ և աղանդեր պաղպաղակից 

10.52.10.800 Պլոմբիր 

10.52.10.900 Պաղպաղակ, այլ 

10.52.9 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.52.99 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.52.99.000 Պաղպաղակի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.6 Ալրաղաց արդյունաբերության արտադրանք, օսլա և օսլա պարունակող մթերք 

10.61 Ալրաղաց արդյունաբերության մթերք 

10.61.1 Բրինձ թեփահանված կամ կիսաաղացած, աղացած, մանրացված 

10.61.11 Բրինձ թեփահանված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
 
- թեփահանած բրինձ, որի վրայից հեռացվել է միայն հացահատիկային թաղանթը, 
դրանք են՝ չողորկած բրինձը, բրինձ կարգոն, լունզենը, սբրամատո բրինձը և այլն  
- թեփահանած բրինձ, որը, չնայած ենթարկվել է մեխանիկական մշակման, բայց 
իրենից ներկայացնում է հացահատիկ, դեռևս ամուր ամփոփված պտղապատում 

10.61.11.000 Բրինձ թեփահանված 
10.61.12 Բրինձ կիսաաղացած, աղացած կամ մանրացված 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- կիսածեծած բրինձ, այսինքն` պտղապատի մասնակի հեռացմամբ ամբողջական 
հատիկներ, որից հեռացված է հատիկի թաղանթը, սաղմի մի մասը, ինչպես նաև լրիվ 
կամ մասնակի պտղապատի արտաքին թաղանթները` թողնելով անվնաս ներքին 
թաղանթները 
- լրիվ ծեծած բրինձ, որից հեռացված է հատիկի թաղանթը, պտղապատյանի բոլոր 
արտաքին և ներքին թաղանթները ամբողջովին, լրիվ սաղմը կամ մի մասը, 
հնարավորին պահպանելով 10%-ից ոչ ավելի հատիկների երկայնակի սպիտակ 
ակոսները, այն կարող է լինել փայլեցված խոզանակներով մեքենաների կամ 
փայլեցնող կոների միջոցով կամ շաքարապատված հատուկ թմբուկների մեջ 
- «կամոլինո» տեսակի բրինձ, որը բաղկացած է յուղի բարակ շերտով ծածկված 
աղացած հատիկներից 
- մանրաձավար բրինձ, այսինքն` մշակման գործընթացում ջարդված բրինձ, որը 
հանդիսանում է ամբողջական հատիկի երկարության երեք քառորդը չգերազանցող 
մասը  
- հարստացված բրինձ, որը կազմված է հասարակ աղացած բրնձի և շատ փոքր 
քանակի (մոտավորապես 1%) բրնձի հատիկի խառնուրդը` ծածկված կամ հագեցված 
վիտամիններով եփած բրինձ, որը թրջվում է տաք ջրում կամ պահվում է գոլորշու 
վրա, հետո չորացվում է, բայց դեռևս մնում է ծաղկաթեփի մեջ մինչև մեխանիկական 
մշակում 



624 
 

10.61.12.300 Բրինձ կիսաաղացած, աղացած, այդ թվում` «կամոլինո», բրինձ, ստացված աղացված 
ձավարից` ծածկված ձեթի թաղանթով 

10.61.12.500 Բրինձ մանրաձավար (կոտոր) 
10.61.2 Ալյուր հացահատիկային, բանջարեղենի և այլ բուսական մշակաբույսերից. դրանց 

խառնուրդները 
10.61.21 Ալյուր ցորենի և աշորայի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ցորենի կամ ցորենի և աշորայի մանր աղացվածքի ալյուր, որը պետք է բավարարի 
որոշակի պայմանների` օսլայի պարունակությունը պետք է լինի 45 զանգ.%, մոխրինը` 
2,5 զանգ.% և 315 մկմ մետաղյա բջիջներով մաղով մաղելու դեպքում մթերքի ելքը 
պետք է կազմի ըստ զանգվածի 80%, կարող է պարունակի քիչ քանակի հանքային 
ֆոսֆատներ, հակաթթվեցնող ազդակներ, էմուլսարարներ, վիտամիններ կամ 
պատրաստի հացաթխման փոշիներ 

10.61.21.100 Ալյուր մանր աղացվածքի կարծր ցորենից 

10.61.21.200 Ալյուր մանր աղացվածքի ցորենա-աշորային (խառնացանքի) 

10.61.22 Ալյուր այլ հացահատիկային մշակաբույսերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանր աղացվածքի ալյուր (այսինքն, աղալու արդյունքում փոշու վերածված 01.11.1 
կարգում ներառված հացահատիկային արտադրանքը), բացի ցորենի կամ ցորենա-
աշորային ալյուրից 
- աշորայի, գարու, վարսակի, եգիպտացորենի, սոր•ոյի, հնդկացորենի աղալու 
արդյունքում ստացված արտադրանք, եթե բավարարում են օսլայի և մոխրի քանակի 
պահանջին (աշորայի համար` 45 զանգ.% օսլա և 2,5% մոխրայնություն, գարու համար 
համապատասխանաբար`45 և 3 զանգ.%, վարսակի համար՝ համապատասխանաբար 
45 և 5 զանգ.%, եգիպտացորենի և սորգոյի համար համապատասխանաբար 45 և 2 
զանգ.%, բրնձի համար` համապատասխանաբար 45 և 1,6 զանգ.%, հնդկացորենի 
համար` համապատասխանաբար 45 և 4 զանգ.%, այլ հացահատիկների 
համար`համապատասխանաբար 45 և 2 զանգ.%) և համապատասխանում է 315 մկմ 
բջիջներով ստանդարտ մաղի միջով անցնելու պահանջներին (աշորայի, գարու, 
վարսակի, բրնձի, հնդկացորենի համար 80 զանգ.%, այլ հացահատիկների համար 
50 զանգ.%), 500 մկմ անցքերով մաղի միջով անցնելու համար եգիպտացորենի և 
սոր•ոյի համար 90 զանգ.%, կարող է պարունակել քիչ քանակի հանքային 
ֆոսֆատներ, հակաթթվեցնող ազդակներ, էմուլսարարներ, վիտամիններ կամ 
պատրաստի հացաթխման փոշիներ 
-«ուռչած» ալյուր, որը ենթարկված է ջերմամշակման`օսլան վերադոնդողացնեու 
համար 
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10.61.22.100 Ալյուր մանր աղացվածքի աշորայի 

10.61.22.200 Ալյուր մանր աղացվածքի եգիպտացորենի 

10.61.22.300 Ալյուր մանր աղացվածքի բրնձի 

10.61.22.900 Ալյուր մանր աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ 

10.61.22.910 Ալյուր մանր աղացվածքի գարու 

10.61.22.920 Ալյուր մանր աղացվածքի հնդկացորենի 

10.61.22.930 Ալյուր մանր աղացվածքի վարսակի 

10.61.22.990 Ալյուր մանր աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

10.61.23 Ալյուր խոշոր և մանր աղացվածքի բանջարեղենից և այլ բուսական 
մշակաբույսերից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր և փոշի չորացրած պատիճավոր 
բանջարեղենից, որոնք հիմնականում օգտագործվում են ապուրներ և խյուսեր 
պատրաստելու համար 
- մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր և փոշի սագոյի արմավենու միջուկից կամ 
ներքնացողունից և պալարներից, որոնք դասակարգվում են 01.13.52 ենթակարգում 
- մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր և փոշի այլ պտուղներից կամ 
ընկույզներից`շագանակի, նշի, խուրմայի, ադամաթզի, հնդկընկույզի և հնդկասալորի 
- մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր և փոշի պտուղների կեղևից  
 
«Մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուր», «փոշի» տերմինների նշանակությունը տրված 
է 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31 ենթակարգերի պարզաբանումներում: 
 
Բացառվում է` 
- սոյայի յուղազրկված ալյուրը (10.41.32) 
- օսլան (10.62) 
- մանրածախ առևտրի համար փաթեթավորված հնդկսալորի փոշին, որը 
նախատեսված է թերապևտիկ նպատակների համար (10.89.19) 
- մթերքը`հայտնի որպես տապիոկա (10.62.12) 

10.61.23.100 Ալյուր և ձավար ընդեղեն մշակաբույսերի 

10.61.23.200 Ալյուր և ձավար պտուղների կամ ընկույզների 
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10.61.23.900 Ալյուր և ձավար բուսական, այլ 

10.61.24 Ալյուրային խառնուրդներ հացի և ալյուրե հրուշակեղենի պատրաստման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- պատրաստի խմոր, հիմնականում կազմված հացահատիկային մշակաբույսերի 
ալյուրից, շաքարից, յուղից, ձվից կամ մրգերից, ներառյալ պատրաստի խմոր՝ 
կշռածրարված կամ վերջնական ձև տրված, օրինակ պիցցայի խմորը 

10.61.24.100 Ալյուրային խառնուրդներ հացի պատրաստման համար 

10.61.24.200 Ալյուրային խառնուրդներ շերտավոր խմորով հրուշակեղենի պատրաստման համար 

10.61.24.900 Ալյուրային խառնուրդներ ալյուրե այլ հրուշակեղենի պատրաստման համար 
10.61.3 Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, հատիկներ և այլ մթերք հատիկային 

մշակաբույսերից 
10.61.31 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և ցորենի ձավար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ցորենի ձավար և կոպիտ աղացվածքի ալյուր 
 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի՝ դա մթերք է 
ստացված հացահատիկի փշրումից, որը պետք է բավարարի 15.16.21 ենթակարգի 
պարզաբանումներում բերված օսլայի և մոխրի պարունակության վերաբերյալ 
պահանջները և հացահատիկի ելքը մաղի 1,25 մմ անցքերի միջով անցնելուց պետք է 
կազմի 95 % - ից ոչ պակաս: 
Ձավար (groats) հացահատիկային` դա հացահատիկի կոպիտ աղացվածքից 
ստացված հացահատիկի ոչ մեծ կտորներն են կամ մաքրված միջուկը:  
Ալյուր կոպիտ աղացվածքի (meal)` դա առավել հատիկավորված ալյուր է, քան մանր 
աղացվածքի ալյուրը (flour), որն ստացվում է սկզբնական աղալուց հետո առաջին 
մաղելու արդյունքում: Դուրում կամ սեմոլինա տեսակի հացահատիկի կոպիտ 
աղացվածքի ալյուրը հանդիսանում է մակարոնի, սպագետտիի և այլնի հիմնական 
բաղադրամասը: Սեմոլինան օգտագործվում է նաև որպես անմիջական սննդամթերք: 

10.61.31.300 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի ցորենի 

10.61.31.330 Ձավար և ալյուր կարծր ցորենի 

10.61.31.331 Ձավար և ալյուր մանրաձավարի 

10.61.31.332 Ձավար և ալյուր ցորենի 

10.61.31.350 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի փափուկ ցորենի 
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10.61.32 Ձավարեղեն, խոշոր աղացվածքի ալյուր, հատիկներ հատիկային 
մշակաբույսերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- ձավար, կոպիտ աղացվածքի ալյուր և հատիկներ հացահատիկային մշակաբույսերի, 
բացի ցորենից 
 
Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի` դա մթերք է 
ստացված հացահատիկի փշրումից, որը պետք է բավարարի 10.61.21, 10.61.22 և 
10.61.31 ենթակարգերի պարզաբանումներում շարադրված պայմաններին: 
«Ձավար» և «կոպիտ աղացվածքի ալյուր» տերմինների պարզաբանումները տրված 
են 10.61.31 ենթակարգում: 
Հատիկներ` դա տվյալ ենթախմբի հացահատիկների աղացման մթերք է, որը 
ենթարկվում է շեղջաքարացման` մամլման կամ առավելագույնը 3 զանգ.% 
կապակցանյութի ավելացման օգնությամբ:  
 
Բացառվում է` 
- հացահատիկային մշակաբույսերի աղալուց ստացված հատիկավորված 
մնացորդները (10.61.50) 

10.61.32.300 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, բացի 
ցորենից 

10.61.32.310 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի վարսակի 

10.61.32.320 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի կորեկի 

10.61.32.330 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի հնդկացորենի 

10.61.32.340 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի եգիպտացորենի 

10.61.32.350 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի բրնձի 

10.61.32.360 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի գարու 

10.61.32.390 Ձավար և ալյուր կոպիտ աղացվածքի, այլ 

10.61.32.500 Հատիկներ հացահատիկներից, ներառյալ ցորենի հատիկներից 

10.61.32.510 Հատիկներ ցորենից 

10.61.32.520 Հատիկներ աշորայից 
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10.61.32.530 Հատիկներ գարուց 

10.61.32.540 Հատիկներ վարսակից 

10.61.32.550 Հատիկներ բրնձից 

10.61.32.560 Հատիկներ եգիպտացորենի 

10.61.32.590 Հատիկներ այլ հացահատիկներից 

10.61.33 Հատիկային մշակաբույսեր, մշակված նախաճաշի համար, այլ մթերք հատիկային 
մշակաբույսերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հացահատիկ թեփահանած, տափակացրած, փաթիլների տեսքով մշակված, 
ծեծված, բացի բրնձից (10.61.11), հացահատիկի սաղմեր ամբողջական, 
տափակացրած, փաթիլների տեսքով կամ աղացած 
- տափակացրած կամ փաթիլների տեսքով հատիկներ, որոնք ստացվել են 
ամբողջական հատիկի (այդ թվում` ծաղկաթեփով) կոտրատման կամ տափակացման 
արդյունքում, որի ժամանակ հատիկը սովորաբար տաքացվում է գոլորշու վրա կամ 
անցնում է տաքացրած գլանների միջով 
- վարսակ, հնդկացորեն և կորեկ պտղապատով, բայց առանց ծաղկաթեփի 
- հատիկ, որը կեղևահանվել կամ մշակվել է որևէ այլ եղանակով` մասնակի կամ 
ամբողջովին պտղապատի հեռացման նպատակով 
- ծեծած հատիկ, այսինքն` ամբողջովին պտղապատը հեռացրած հատիկ  
- ջարդած հատիկ, այսինքն` մանրացված կամ մասերի բաժանված հատիկ, 
տարբերվում է ձավարից ավելի մեծ չափերով և անկանոն ձևով 
- հացահատիկային սաղմեր, որոնք անջատվել են հատիկից աղալու առաջին փուլում 
ամբողջական կամ թեթևակի տափակացրած տեսքով, պահպանման համար դրանք 
կամ յուղազրկվում են կամ ենթարկվում ջերմամշակման, կախված օգտագործման 
եղանակից լինում են փաթիլների տեսքով կամ աղացած, ավելացվում է նաև 
վիտամիններ, այդ տեսքով օգտագործվում են խոհարարական նպատակներով, 
որպես անասնակեր և դեղագործության մեջ, իսկ ամբողջական կամ տափակացրած 
սաղմերը` հիմնականում յուղերի լուծամզման համար 

Բացառվում է` 
- մանր աղացվածքի ալյուրը (10.61.21 և 10.61.22) 
- ձավարը, կոպիտ աղացվածքի ալյուրը և հատիկները (10.61.31 և 10.61.32) 
- հացահատիկների մշակման մնացորդները (10.61.50) 

10.61.33.300 Հատիկներ և սաղմեր հացահատիկի, մշակված այլ եղանակով 
10.61.33.330 Հատիկներ հացահատիկային մշակաբույսերի, բացի բրնձից, տափակացրած կամ 

մշակված փաթիլների տեսքով 
10.61.33.331 Հատիկներ վարսակի, տափակացրած կամ մշակված փաթիլների տեսքով 
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10.61.33.339 Հատիկներ, այլ, տափակացրած կամ մշակված փաթիլների տեսքով 
10.61.33.350 Սաղմեր հացահատիկային մշակաբույսերի, բացի բրնձից, ամբողջական, 

տափակացրած, մշակված փաթիլների տեսքով կամ աղացած 
10.61.33.500 Սննդամթերք պատրաստի հացահատիկային մշակաբույսերից 

10.61.33.510 Մթերք  «մյուսլի» տեսակի հացահատիկների չբոված փաթիլների հիմքի վրա 

10.61.33.530 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված եգիպտացորենի հատիկների փքեցման կամ 
բովման միջոցով 

10.61.33.531 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված բրնձի հատիկների փքեցման կամ բովման 
միջոցով 

10.61.33.532 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված ցորենի հատիկների փքեցման կամ բովման 
միջոցով 

10.61.33.533 Սննդամթերք պատրաստի, ստացված հացաբույսերի հատիկների փքեցման կամ 
տապակման միջոցով (չոր նախաճաշեր) 

10.61.33.550 Սննդամթերք պատրաստի, բացի եգիպտացորենից, հատիկների տեսքով, նախապես 
եփած կամ պատրաստված այլ եղանակով 

10.61.4 Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 
մնացուկներ 

10.61.40 Թեփ, մաղուցք և հացահատիկային մշակաբույսերի մշակումից ստացված այլ 
մնացուկներ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հացահատիկային բույսերի աղալուց առաջացած թեփ, մաղուցք, դարման և այլ 
մնացորդներ, այդ թվում` ցորենի, աշորայի, գարու, վարսակի, հնդկացորենի, 
եգիպտացորենի, բրնձի, դուռոյի աղալուց առաջացած մնացորդները, որոնք չեն 
համապատասխանում 10.61.31 և 10.61.32 ենթակարգերի պարզաբանումների 
պահանջներին օսլայի և մոխրի պարունակության վերաբերյալ 
- հացահատիկային բույսերի մաղումից կամ այլ տեսակի մշակումից առաջացած 
մնացորդներ, որոնք կազմված են առավելապես հիմնական հացահատիկային 
մշակաբույսերի հատիկներից, ավելի մանր, ձևափոխված, ծեծված, դրանց հետ 
խառնված պատահական տարբեր բույսերի սերմերից, տերևների մասերից, 
ցողուններից և այլն, հացահատիկների մեքենայացված շտեմարանների 
(էլեվատորների), նավամբարների մաքրումից մնացած մնացորդները, որոնք ունեն 
վերը նշված կազմը, բրնձի հատիկներից առանձնացված պտղապատը, ինչպես նաև 
հացահատիկային բույսերի կեղևահանելու, տափակացնելու, մասնատելու, ծեծելու 
արդյունքում առաջացած մնացորդները 
- համանման մնացորդներ և թափոններ առաջացած ընդեղեն մշակաբույսերի 
մանրացման կամ այլ մշակման արդյունքում 
- մանրացված ամբողջական եգիպտացորենի կողբեր, այդ թվում` կեղևով, որոնք չեն 
համապատասխանում եգիպտացորենի աղման արդյունքում ստացված մթերքի 
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համար նախատեսված օսլայի և մոխրի քանակի վերաբերյալ պահանջները (10.61.32) 

10.61.40.100 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ եգիպտացորենի, այլ 
10.61.40.300 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ բրնձի, այլ 
10.61.40.500 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ ցորենի, այլ 
10.61.40.900 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, բացի 

եգիպտացորենից, բրնձից, ցորենից կամ ընդեղեն մշակաբույսերից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, համակցված կեր 

10.61.40.910 Թեփ, մաղուցք, մնացորդներ հացահատիկային մշակաբույսերի, այլ, բացի 
եգիպտացորենից, բրնձից, ցորենից կամ ընդեղեն մշակաբույսերից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

10.61.9 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.61.99 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.61.99.000 Ալրաղաց արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.62 Օսլա և օսլա պարունակող մթերք 
10.62.1 Օսլա և օսլա պարունակող մթերք. շաքար և օշարակ շաքարից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
10.62.11 Օսլաներ. ինուլին. սնձան. դեքստրիններ և այլ ձևափոխված օսլաներ 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

- օսլաներ, ինուլին, սոսնձանյութ, դեքստրիններ և այլ ձևափոխված օսլաներ 
-օսլա, որը սպիտակ փոշի է, առանց հոտի, բաղկացած է մանր մասերից, որոնք չեն 
լուծվում սառը ջրում, բայց ջուրը մինչև դոնդողացման ջերմաստիճան տաքացնելու 
դեպքում (օսլաների մեծամասնության համար 600 C) մասնիկները քայքայվում են և 
առաջանում է օսլայի մածուկ, օգտագործվում է սննդի, մանածագործական և թղթի 
արտադրության մեջ  
- ինուլին, քիմիապես համանման է օսլային, բայց յոդի հետ կապույտի փոխարեն 
տալիս է բաց դեղնադարչնագույն երանգ, այն ստացվում է տոպինամբուրից, եղերդի 
և գեորգինի արմատներից, ջրատարրալուծման ժամանակ, ջրում երկարատև 
եռացնելուց հետո առաջացնում է ֆրուկտոզ (պտղաշաքար)  
 - սոսնձանյութ, ստացվում է ցորենի ալյուրից` ջրում մնացած բաղադրիչներից (օսլա և 
այլն) հասարակ առանձնացմամբ, ունի սպիտակավուն մածուցիկ հեղուկի կամ 
մածուկի, կամ կրեմագույն փոշու տեսք, կազմված է տարբեր պրոտեինների 
խառնուրդներից` հիմնականում գլիադինի և գլյուտենինի, օգտագործվում է հացի մի 
քանի տեսակների, բիսկվիտների, մակարոնեղենի և համանման մթերքի կամ 
դիետիկ մթերքի պատրաստման համար նախատեսված ալյուրը պրոտեիններով 
հարստացնելու համար, մի քանի մսի կերակրատեսակների համար որպես 
կապակցանյութ, սոսինձների, սոսնձանյութի սուլֆատների կամ ֆոսֆատների 
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պատրաստման համար և այլն 
- գլյուտեն, հացահատիկների խոնավ աղացման կողմնակի մթերք, կազմված է մեռած 
սաղմերի թելքերից  
- դեքստրիններ և այլ ձևափոխված օսլաներ, ստացվում են ջերմության, 
քիմիկատների ազդեցության տակ կամ օքսիդացման, էսթերացման կամ եթերացման 
ընթացքում օսլաների ձևափոխման միջոցով, կախված արտադրական գործընթացից 
և օգտագործվող օսլայի տեսակից ունեն սպիտակ, դեղնավուն կամ դարչնագույն 
փոշու տեսք  
- ամիլագեն (լուծվող օսլա), միջանկյալ մթերք է, որն առաջանում է օսլաները 
դեքստրինի վերափոխման ընթացքում, ստացվում է օսլան ջրի մեջ եռացնելուց կամ 
օսլայի և սառր, նոսրացրած թթվի երկարատև շփման արդյունքում, կարող է 
պարունակել աննշան քանակի կաոլին 
- նախորոք դոնդողի վերածված օսլա կամ «ուռչած օսլա», որն ստացվում է օսլան 
ջրով թրջելու և ավելի դոնդողանման զանգված ստանալու համար անմիջապես 
ջերմամշակման միջոցով, որն այնուհետև չորացնում են և դարձնում փոշի, 
օգտագործում են թղթի, մանածագործական, սննդի արդյունաբերության մեջ, 
մետաղագործության մեջ և այլն 
- եթերացված օսլաներ, պարունակում են օքսիէթիլային, օքսիպրոպիլային կամ 
կարբօքսիմեթիլային խմբեր կամ էսթերացված օսլաներ, պարունակում են օսլայի 
ացետատներ, որոնք հիմնականում օգտագործվում են մանածագործական կամ թղթի 
արդյունաբերության մեջ և օսլայի նիտրատներ,որոնք օգտագործվում են պայթուցիկ 
նյութերի արտադրության մեջ 
- այլ ձևափոխված օսլաներ` երկալդեհիդացված օսլաներ, ֆորմալդեհիդով կամ 
էպիքլորոքլուրինով մշակված օսլաներ 
 
Բացառվում է` 
- սոսինձներ օսլայաշատ նյութերի հիմքի վրա (20.52.1) 

10.62.11.100 Օսլաներ, բացի ձևափոխվածից 

10.62.11.110 Օսլա ցորենի 

10.62.11.130 Օսլա եգիպտացորենի 

10.62.11.150 Օսլա կարտոֆիլի 

10.62.11.190 Օսլա, այլ 

10.62.11.300 Ինուլին 

10.62.11.500 Սոսնձանյութ ցորենի չոր կամ հում, ներառյալ գլյուտենը, բացի որպես սոսինձ կամ 
մանածագործական արդյունաբերության մեջ օգտագործվողից 

10.62.11.700 Դեքստրիններ և օսլաներ ձևափոխված, այլ, ներառյալ էսթերացվածները, 
լուծվողները կամ եթերացվածները, օսլա «ուռչած», երկալդեհիդացված, մշակված 
ֆորմալդեհիդով կամ էպիքլորոքլուրինով 
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10.62.12 Տապիոկ և օսլայից պատրաստված դրա փոխարինիչները փաթիլների, 
հատիկների և այլ համանման ձևերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սննդամթերք պատրաստված մանիոկի օսլայից (տապիոկ), սագենու օսլայից 
(սագո), կարտոֆիլի օսլայից (ֆարինոկ, կարտոֆիլի տապիոկ, կարտոֆիլի սագո) 
կամ համանման տեսակի օսլաներից (մարանտա վեստինդյան, սալեպ, յուկկա և այլն) 
Օսլան խառնվում է ջրի հետ և կազմում է թանձր խմորանման զանգված, որը 
տեղադրվում է ծակոտած վաքի վրա, որտեղից այն կաթիլներով ընկնում է մինչև 120-
1500 C ջերմաստիճանի տակ տաքացրած մետաղասալի վրա: Կաթիլներն 
առաջացնում են ոչ մեծ հաբեր կամ փաթիլներ, որոնք երբեմն մանրացվում են կամ 
հատիկավորվում: Այլ եղանակով օսլայի մածուկը շեղջաքարացվում է գոլորշով 
տաքացրած տարողության մեջ:  
Մթերքն արտադրվում է փաթիլների, հատիկների, ձավարների, մաղվածքի, սերմերի 
կամ համանման այլ ձևերով: Օգտագործվում են ապուրների, պուդինգների և դիետիկ 
սննդի պատրաստման ժամանակ: 

10.62.12.000 Տապիոկ և օսլայից պատրաստված դրա փոխարինիչները փաթիլների, հատիկների և 
այլ համանման ձևերով 

10.62.13 Խաղողաշաքար (գլյուկոզ) և օշարակ խաղողաշաքարից, պտղաշաքար 
(ֆրուկտոզ) և օշարակ պտղաշաքարից. փոխակերպված շաքար. շաքար և 
շաքարային օշարակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

Գլյուկոզ և օշարակ գլյուկոզից առանց բուրավետացնող և գունավորող նյութերի 
ավելացման 

- գլյուկոզ, դա միաշաքար է, որն ստացվում է օսլայի ջրատարրալուծման միջոցով, 
այն ֆրուկտոզի հավասար բաժնի հետ կազմում է փոխակերպված շաքար, լինում է 
քիմիապես մաքուր խաղողաշաքար (դեքստրոզ), որն սպիտակ բյուրեղափոշի է, 
կիրառվում է սննդի և դեղագործական արդյունաբերության մեջ և տեխնիկական 
գլյուկոզ, որն անգույն է, ունի մածուցիկ հեղուկի (օշարակ` գլյուկոզից), կտորների կամ 
բրիկետների (գլյուկոզի զանգված) կամ ոչ բյուրեղային փոշու տեսք, կիրառվում է 
սննդի և գարեջրագործական արտադրության մեջ, ծխախոտի խմորման ժամանակ և 
դեղաբանության մեջ  

 

Ֆրուկտոզ (պտղաշաքար) (ներառյալ քիմիապես մաքուրը), օշարակ ֆրուկտոզից, 
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իզոգլյուկոզ առանց բուրավետացնող և գունավորող նյութերի ավելացման 

- քիմիապես մաքուր և տեխնիկական ֆրուկտոզ, դա միաշաքար է, պարունակվում է 
քաղցր մրգերի և մեղրի մեջ, արդյունաբերության մեջ այն ստացվում է տեխնիկական 
գլյուկոզից, սախարոզից (բուսաշաքար) և ինուլինի ջրատարրալուծումից, լինում է 
սպիտակավուն, բյուրեղափոշու կամ մածուցիկ օշարակի տեսքով, ավելի քաղցր է, 
քան շաքարը և հատկապես պիտանի է շաքարախտով հիվանդների համար  

- իզոգլյուկոզ, ստացվում է գլյուկոզի զուգամասնությունից ֆրուկտոզի` օգտագործելով 
մեկ կամ ավելի իզոմերազ, չոր վիճակում պարունակում է 10 զանգ.%-ից պակաս 
ֆրուկտոզ  

 

Ածկադեքստրին և օշարակ ածկադեքստրինից առանց բուրավետացնող և 
գունավորող նյութերի ավելացման 

- ածկադեքստրիններ, ստանում են նույն եղանակով, ինչ որ տեխնիկական գլյուկոզը, 
պարունակում են տարբեր համամասնությամբ մալթոզ (ածկաշաքար) և 
բազմաշաքարներ, սակայն դրանք ավելի քիչ են ջրատարրալուծված, հետևաբար 
ունեն վերականգնող շաքարի ավելի քիչ պարունակություն (վերահաշվարկված չոր 
դեքստրոզի պետք է կազմի 10%-ից ավելի, բայց 20%-ից պակաս), քան տեխնիկական 
գլյուկոզը, ունեն սպիտակ փոշու տեսք, օգտագործվում են մանկակական սննդի և 
ցածր կալորիական դիետիկ արտադրատեսակների արտադրության մեջ որպես 
բուրավետ և գունավորող հավելումներ և դեղաբանական արտադրության մեջ որպես 
լուծիչներ 

 

Բացառվում է` 

- 10%-ից պակաս վերականգնող շաքար պարունակող արտադրատեսակները 

 

Կուլեր կարամելի շաքարի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ մանածագործական 
արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 

Կուլեր կարամելի օսլայի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ մանածագործական 
արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 
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Կարամելի կուլերը ոչ բյուրեղային, դարչնագույն նյութ է հաճելի հոտով, օշարակի 
նման հեղուկի կամ պինդ նյութի տեսքով, ստացվում է շաքարից կամ կերամաթից 
120-1800 C ջերմաստիճանի տակ համեմատաբար երկարատև մշակումից առանց օդի 
մուտքի: 

Կախված արտադրական գործընթացից, ստացվում են մի շարք 
արտադրատեսակներ, սկսած կարամելացված շաքարից (կամ կերամաթից), որին 
հատուկ է շաքարի բարձր պարունակությունը (90%-ի չափով), վերջացրած 
գունավորած կարամելով, որն ունի շաքարի ցածր պարունակություն: 

Կարամելային շաքարը (կամ կերամաթը) օգտագործվում է արտադրատեսակները 
բուրավետացնելու համար, մասնավորապես, քաղցր աղանդերների, պաղպաղակի 
կամ հրուշակեղենի պատրաստման ժամանակ:   

 Մալթոզ (ածկաշաքար) քիմիապես մաքուր, մեղր արհեստական 

- փոխակերպված շաքար, համարվում է բնական մեղրի բաղկացուցիչ մասը, 
պատրաստվում է սախարոզի (բուսաշաքար) զտված լուծույթների 
ջրատարրալուծումից և բաղկացած է գլյուկոզի և ֆրուկտոզի հավասար մասերից, 
լինում է պինդ վիճակում կամ մածուցիկ օշարակի տեսքով 

- ածկաշաքար տեխնիկական և քիմիապես մաքուր, ստացվում է օսլայից 
արտադրական եղանակով ջրատարրալուծման միջոցով, սպիտակ բյուրեղափոշի է, 
օգտագործվում է գարեջրագործական արդյունաբերության մեջ  

- հասարակ օշարակներ` ստացված ջրի մեջ տվյալ խմբավորման շաքարների 
լուծումից 

- հյութեր և օշարակներ` ստացված շաքարի ճակնդեղից, շաքարեղեգից շաքարի 
դուրս հանման արդյունքում, կարող են պարունակել որպես խառնուրդ պեկտին, 
ալբումինոիդային նյութեր, հանքային աղեր և այլն 

- օշարակ «ոսկի» օշարակ սեղանի կամ խոհարարական` պարունակող սախարոզ և 
փոխակերպված շաքար 

- արհեստական մեղր, կազմված է սախարոզի, գլյուկոզի կամ փոխակերպված 
շաքարի խառնուրդներից, սովորաբար բուրավետացված է կամ գունավորած և 
մշակված այնպես, որ նման լինի բնական մեղրին  

- բնական և արհեստական մեղրի խառնուրդ 

- բարձր որակի սև մաթ, ստացված հում եղեգնահյութի ջրատարրալուծման և 
խտացման միջոցով, օգտագործվում է հակաբիոտիկների արտադրության մեջ որպես 
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սնուցիչ միջավայր և էթիլային սպիրտի արտադրության մեջ 

10.62.13.100 Գլյուկոզ և օշարակ գլյուկոզից առանց բուրավետացնող և գունավորող նյութերի 
ավելացման 

10.62.13.200 Ֆրուկտոզ (պտղաշաքար) (ներառյալ քիմիապես մաքուրը), օշարակ ֆրուկտոզից, 
իզոգլյուկոզ առանց բուրավետացնող և գունավորող նյութերի ավելացման 

10.62.13.300 Ածկադեքստրին և օշարակ ածկադեքստրինից առանց բուրավետացնող և 
գունավորող նյութերի ավելացման 

10.62.13.400 Կուլեր կարամելի շաքարի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ մանածագործական 
արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 

10.62.13.500 Կուլեր կարամելի օսլայի հիմքի վրա, բացի որպես սոսինձ կամ մանածագործական 
արդյունաբերության մեջ կիրառվողից 

10.62.13.900 Մալթոզ (ածկաշաքար) քիմիապես մաքուր, մեղր արհեստական 
10.62.14 Յուղ եգիպտացորենի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- եգիպտացորենի յուղ, ստացվում է եգիպտացորենի հատիկներից մամլման միջոցով 
կամ լուծույթի օգնությամբ, հում յուղը կիրառվում է արդյունաբերական 
նպատակներով (օճառի, քսուքների արտադրության մեջ, կաշիների մշակման 
ժամանակ և այլն), զտված յուղը համարվում է սննդային և օգտագործվում է 
խոհարարության մեջ, հրուշակեղենի արտադրության մեջ 

10.62.14.300 Յուղ (ձեթ) եգիպտացորենի չզտած և դրա զտամասերը առանց քիմիական կազմի 
փոփոխման 

10.62.14.500 Յուղ (ձեթ) եգիպտացորենի զտած և դրա զտամասերը առանց քիմիական կազմի 
փոփոխման 

10.62.2 Օսլայի արտադրության մնացուկներ և համանման մնացուկներ 

10.62.20 Օսլայի արտադրության մնացուկներ և համանման մնացուկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- օսլայի արտադրության թափոններ և համանման թափոններ (եգիպտացորենից, 
բրնձից, կարտոֆիլից և այլն), որոնք, հիմնականում, կազմված են թելքավոր և 
սպիտակուցային նյութերից հաբերի, կոպիտ աղացվածքի ալյուրի տեսքով, 
օգտագործվում են որպես անասնակեր կամ պարարտանյութ, իսկ որոշ թափոններ 
(օրինակ` եգիպտացորենի թրջումից մնացած ջուրը)` հակաբիոտիկների 
արտադրության համար 
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- սիմինդրի սոսնձանյութ (հիմնականում, մանր աղացվածքի ալյուրի տեսքով), որը 
կազմված է օսլայի անջատումից առաջացած սիմինդրի հատիկների սոսնձանյութից, 
սպիտակուցի բաղադրությունը գերազանցում է 40 զանգ.%-ը  
- սոսնձանյութի ալյուր, որն ստացվում է մաքուր սոսնձանյութով սիմինդրի օսլայի 
արտադրության չոր մնացորդների խառնման միջոցով, այն պարունակում է 
մոտավորապես 40 զանգ.% սպիտակուցներ 
- եգիպտացորենի սոսնձանյութից սննդամթերք, որը պարունակում է 20 զանգ.% 
սպիտակուցներ և կազմված է պտղապատի և էնդոսպերմի, սիմինդրի սոսնձանյութի 
մասնիկներից և եգիպտացորենի թրջումից մնացած խտացրած հեղուկից, ընդ որում 
այդ մթերքը հանդիսանում է սիմինդրից օսլայի արտադրության կողմնակի մթերք, 
կարող է պարունակել եգիպտացորենի սաղմնային յուղի լուծամզման մնացորդներ` 
արտադրված թաց գործընթացով 
- մանիոկի արմատներից օսլայի արտադրության մնացորդներ, այսինքն 40 զանգ.%- 
ից ոչ ավելի օսլայի պարունակությամբ, հաշվարկված ըստ չոր նյութի (եթե օսլայի 
պարունակությունը ավելի է, ապա դրանք կոպիտ և մանր աղացվածքի ալյուրի 
տեսքով ներառվում են 15.61.23 ենթակարգում, այստեղ չեն ներառվում նաև հաբերի 
տեսքով մթերքը (01.13.52, 10.13.13, 10.20.41, 10.91.20) 
- սորգոյի սոսնձանյութի մթերք, որը պարունակում է ամենաքիչը 18 զանգ.% 
սպիտակուցներ և բաղկացած է սորգոյի հատիկի պտղապատի և էնդոսպերմի 
մասերից, սոր•ոյի սոսնձանյութից և երբեմն սորգոյի թրջումից մնացած խտացրած 
հեղուկից, ընդ որում, այդ մթերքը հանդիսանում է սորգոյից օսլայի արտադրության 
կողմնակի մթերք, եթե օսլայի պարունակությունը 40 զանգ.%- ից ոչ ավելի է, 
հաշվարկված ըստ չոր նյութի 
- օսլայի արտադրության մնացորդներ, որոնց մեջ օսլայի պարունակությունը կազմում 
է 50 զանգ.% կամ ավելի և հայտնի են «չոր կարտոֆիլի մզուք» անվան տակ 
- գլյուտեն (բացի ցորենի գլյուտենից` 10.62) 
- եգիպտացորենի թրջումից մնացած խտացրած հեղուկներ, անկախ սպիտակուցի 
պարունակությունից 

10.62.20.100 Լուծամզուքներ հացահատիկային 

10.62.20.200 Սաղմեր թաց աղացվածքի 

10.62.20.300 Հիդրոլ 

10.62.20.400 Գլյուտեն, բացի ցորենի գլյուտենից 

10.62.20.900 Թափոններ օսլայի արտադրության և թափոններ համանման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

10.62.9 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.62.99 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.62.99.000 Օսլա և օսլա պարունակող մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.7 Հացաբուլկեղեն և ալյուրե հրուշակեղեն 
10.71 Հացաբուլկեղեն. թարմ (ոչ երկարատև պահման, առանց մեղրի, ձվի, պանրի և 

մրգերի) ալյուրե հրուշակեղեն, տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ) 
10.71.1 Հացաբուլկեղեն. թարմ (ոչ երկարատև պահման, առանց մեղրի, ձվի, պանրի և 

մրգերի) ալյուրե հրուշակեղեն, տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ) 
10.71.11 Հաց թարմ (ոչ երկարատև պահման) 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տարբեր ձևերի թարմ հաց, այդ թվում` չմաղած ալյուրի հացը, թեփով, որոնք 
պարունակում են զանգվածի 5% - ից ոչ ավելի շաքար և ճարպեր, առանց օշարակի, 
ձվի, պանրի կամ մրգերի հավելումների  
- հատուկ հաց, ինչպիսին է սնձանի հացը 
 
Բացառվում է` 
- քաղցրաբլիթը (10.72.12) 
- բոված հացի կտորները (10.72.11) 
- մացան (10.72.19) 

10.71.11.100 Հաց  թարմ աշորայի 

10.71.11.200 Հաց թարմ ցորենի 

10.71.11.300 Հաց թարմ աշորա-ցորենի և ցորեն-աշորայի, առանց մեղրի, ձվի, պանրի և մրգերի 
հավելումների 

10.71.11.400 Բուլկեղեն 

10.71.11.500 Հաց դիետիկ 

10.71.11.600 Լավաշ 

10.71.12 Տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ), ալյուրե թարմ  (ոչ երկարատև պահման) այլ 
հրուշակեղեն 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տորթեր և հրուշակեղեն, հացաբուլկեղեն քաղցրացնող նյութերի հավելումներով 
- հրուշակեղեն և hրուշակներ (պիրոժնիներ), որոնք պարունակում են մանր 
աղացվածքի ալյուր, օսլա, յուղեր կամ այլ ճարպեր, շաքար, կաթ, կրեմ, ձու, կակաո, 
շոկոլադ, սուրճ, մեղր, լիկյոր, բրենդի, ալբումին, պանիր, միս, ձուկ, բուրավետացնող 
նյութեր, խմորիչներ կամ այլ փխրեցուցիչներ 
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- առանց ալյուրի պատրաստված հացաբուլկեղեն (օրինակ` ձվակարկանդակը` 
պատրաստված ձվի սպիտակուցից և շաքարից) 
- բարակաբլիթ, ներառյալ կաթի հիմքով բարակաբլիթները և յուղաբլիթները 
- կարկանդակներ և թխվածքաճաշեր, պատրաստված ամոքահունց խմորից և 
տարբեր բաղադրամասերով (պանիր, ձու, կրեմ, յուղ, աղ, բիբար և այլն) միջուկից 
- թարմ դիետիկ հրուշակեղեն (ներառյալ հրուշակները) 

10.71.12.100 Տորթեր  (ոչ երկարատև պահման) 

10.71.12.200 Հրուշակներ (պիրոժնիներ) 

10.71.12.300 Արտադրատեսակներ ամոքահունց 

10.71.12.400 Կարկանդակներ, կարկանդակիկներ և փքաբլիթներ (պոնչիկներ) 

10.71.12.900 Քաղցրավենիքներ արևելյան ալրային 

10.71.9 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.71.99 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

10.71.99.000 Հացաբուլկեղենի, թարմ կամ սառեցրած ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.72 Պաքսիմատներ, թխվածքաբլիթներ, ալյուրե հրուշակեղեն երկարատև պահման 
10.72.1 Պաքսիմատներ, թխվածքաբլիթներ, ալյուրե հրուշակեղեն երկարատև պահման 
10.72.11 Հացիկներ խրթխրթան, պաքսիմատներ, չորահաց և համանման բոված 

հացամթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խրթխրթան հաց (հայտնի է որպես knackebrot), իրենից ներկայացնում է չոր հաց 
բարակ ուղղանկյուն կամ կլոր կառուցվածքի, պատրաստվում է մանր և կոպիտ 
աղացվածքի ալյուրից, աշորայի, վարսակի, ցորենի ձավարից կամ անմաղել ալյուրից, 
թթվեցվում է խմորիչների, մերանների կամ այլ փխրեցուցիչների օգնությամբ, ջրի 
պարունակությունը չի գերազանցում զանգվածի 10%-ը 
  
- չորահացեր, բոված հացի կտորներ և համանման տապակած արտադրատեսակներ, 
այդ թվում` յուղի կամ այլ ճարպերի, շաքարի, ձվի կամ այլ սննդամթերքի 
ավելացմամբ 

10.72.11.300 Հացիկներ խրթխրթան 
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10.72.11.500 Չորահացեր, բոված հացի կտորներ և արտադրատեսակներ համանման տապակած 

10.72.12 Թխվածքաբլիթ, մեղրաբլիթ և համանման արտադրատեսակներ. քաղցրաբլիթ. 
վաֆլի և վաֆլե թերթեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մեղրաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ և համանման արտադրատեսակներ, որոնք 
ստացվում են թթխմորով խմորի հիման վրա աշորայի կամ ցորենի ալյուրից, 
քաղցրացված են (օրինակ` մեղրով, գլյուկոզով, փոխակերպված շաքարով, մաքրված 
կերամաթով և այլն), բուրավետացված կամ համեմված, պարունակում են նաև ձվի 
դեղնուց և մրգեր, որոշ տեսակներ ծածկված են շոկոլադով կամ քաղցրաշերտով  
 
- թխվածքաբլիթ, պատրաստվում է մանր աղացվածքի ալյուրից և ճարպից, որոնց 
կարող են ավելացվել նաև շաքար, նուշ, շոկոլադ, սուրճ, բուրավետացնող և այլ 
նյութեր, երկարատև պահում ապահովելու համար այն եփվում է երկար ժամանակ և 
կշռածրարվում է փակ փաթեթվածքով, պատրաստի արտադրանքում ջրի քանակը 
պետք է լինի 12 զանգ.%-ից ոչ ավելի, իսկ ճարպինը՝ մինչև 35 զանգ.%  
- վաֆլի, որը թեթև, բարակ մթերք է, կարող է ունենալ համեղ միջուկ (շոկոլադ, ջեմ, 
կրեմ)` տեղակայված երկու կամ ավելի բարակ վաֆլիի շերտերի միջև, ջրի քանակը 
պետք է լինի պատրաստի արտադրանքի 10 զանգ.%-ից ոչ ավելի 
- նշխար, որն սկավառակի ձևով բարակ արտադրատեսակ է պատրաստված ցորենի 
ալյուրի մաքուր խմորանման զանգվածի եփումից պողպատյա թիթեղների մեջ  
- դեղերի համար դատարկ դեղապատիճներ դեղագործական նպատակներով 
օգտագործելու համար, իրենցից ներկայացնում են ոչ մեծ դատարկ բաժակներ 
պատրաստված խմորի կամ օսլայի խմորանման զանգվածից 
- սոսնձածածկ թղթեր, նամակներ սոսնձելու համար, պատրաստված են եփած, 
չորացրած, երբեմն գունավորած խմորանման զանգվածից, կարող են պարունակել 
նաև սոսնձանյութ 
- բրնձե թղթեր, պատրաստված են եփած, չորացրած խմորի կամ օսլայի խմորանման 
զանգվածից, դրանով ծածկում են մի շարք հրուշակեղեն  
 - սովորական թխվածքաբլիթ, որը պարունակում է աննշան քանակի քաղցրացնող 
նյութեր կամ առանց դրանց, ունի յուղի համեմատաբար մեծ քանակություն 
 
Բացառվում է` 

- «բրնձե թղթերը», որոնք պատրաստված են արմավենու որոշ տեսակների միջուկի 
կտրտումից (01.29.30) 

10.72.12.300 Մեղրաբլիթներ, քաղցրաբլիթներ և համանման արտադրատեսակներ 
10.72.12.310 Քաղցրաբլիթներ 

10.72.12.320 Մեղրաբլիթներ 
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10.72.12.330 Կեքսեր 

10.72.12.340 Ռուլետներ 

10.72.12.350 Թխվածքներ (բաբաներ) ռոմով 

10.72.12.400 Գաթա 

10.72.12.500 Թխվածքաբլիթ քաղցր և վաֆլի 

10.72.12.530 Թխվածքաբլիթ քաղցր և վաֆլի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով 

10.72.12.531 Թխվածքաբլիթ շաքարի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով 

10.72.12.532 Թխվածքաբլիթ ամոքահունց, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով 

10.72.12.533 Վաֆլի, մասնակի կամ ամբողջովին պատված շոկոլադով 

10.72.12.550 Թխվածքաբլիթ քաղցր, բացի մասնակի կամ ամբողջովին շոկոլադով պատվածից 

10.72.12.551 Թխվածքաբլիթ շաքարի 

10.72.12.552 Թխվածքաբլիթ ամոքահունց 

10.72.12.553 Թխվածքաբլիթ շերտավոր 

10.72.12.559 Թխվածքաբլիթ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.72.12.570 Վաֆլի զանգվածի 10%-ից ավելի ջրի պարունակությամբ,բացի պաղպաղակի 
բաժակներից, բուտերբրոդներից և մթերք համանման 

10.72.12.590 Վաֆլի (ներառյալ աղահամը), բացի մասնակի կամ ամբողջովին շոկոլադով 
պատվածից 

10.72.12.591 Վաֆլի յուղոտ միջուկով 

10.72.12.592 Վաֆլի մրգային միջուկով 

10.72.12.593 Վաֆլի լցնովի միջուկով 

10.72.12.599 Վաֆլի այլ միջուկով 

10.72.19 Այլ հացաբուլկեղեն,  չոր կամ երկարատև պահման  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- նշխար, որը սկավառակի ձևով բարակ արտադրատեսակ է պատրաստված ցորենի 
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ալյուրի մաքուր խմորանման զանգվածի եփումից պողպատյա թիթեղների մեջ  

- դեղերի համար դատարկ դեղապատիճներ դեղագործական նպատակներով 
օգտագործելու համար, իրենցից ներկայացնում են ոչ մեծ դատարկ բաժակներ 
պատրաստված խմորի կամ օսլայի խմորանման զանգվածից 

- սոսնձածածկ թղթեր, նամակներ սոսնձելու համար, պատրաստված են եփած, 
չորացրած, երբեմն գունավորած խմորանման զանգվածից, կարող են պարունակել 
նաև սոսնձանյութ 

- բրնձե թղթեր, պատրաստված են եփած, չորացրած խմորի կամ օսլայի խմորանման 
զանգվածից, դրանով ծածկում են մի շարք հրուշակեղեն  

 - թխվածքաբլիթ, որը պարունակում է աննշան քանակի քաղցրացնող նյութեր կամ 
առանց դրանց, ունի յուղի համեմատաբար մեծ քանակություն 

- թխվածքաբլիթ աղահամ և աղանդերային, որը պարունակում է ոչ մեծ քանակի 
սախարոզ (բուսաշաքար) 

- խռթխռթան սուր սննդամթերք, օրինակ` եգիպտացորենի կոպիտ աղացվածքի 
ալյուրի խմորից պատրաստված մթերք բուրավետացնող հավելումներով (պանրի և 
աղի խառնուրդ և այլն), տապակած բուսական յուղի մեջ  

- փխրուն, քաղցրապատված աղահամ կրեկերներ 

-պիցցա նախապես պատրաստված կամ եփած` կազմված խմորից և ծածկված այլ 
բաղադրատարրերով (օրինակ` պանիր, լոլիկ, ձեթ, ձկնեղեն և այլն) 

Բացառվում` 

- «բրնձե թղթերը», որոնք պատրաստված են արմավենու որոշ տեսակների միջուկի 
կտրատումից  

10.72.19.100 Հաց առանց դրոժի,  մացա 
10.72.19.200 Շերտեր վաֆլիի, դեղապատիճներ դատարկ, պիտանի է օգտագործել 

դեղագործական նպատակներով, սոսնձածածկեր վաֆլիից կնքելու համար, բրնձե 
թղթեր և արտադրատեսակներ համանման 

10.72.19.400 Թխվածքաբլիթ չոր 

10.72.19.410 Գալետներ և կրեկերներ 

10.72.19.500 Մթերք, ստացված խմորի արտամղման կամ լայնացման միջոցով, համեմունքներով 
կամ աղահամ 
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10.72.19.510 Ցպիկաձև հրուշակեղեն, ձողիկներ հացի և արտադրատեսակներ համանման 

10.72.19.590 Մթերք, ստացված խմորի արտամղման կամ լայնացման միջոցով, համեմունքներով 
կամ աղահամ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.72.19.900 Հացաբուլկեղեն առանց քաղցրացնող հավելումների, այլ 

10.72.19.910 Արտադրատեսակներ օղաբլիթի, բացի ցպիկաձև հրուշակեղենից և հացի ձողիկներց 

10.72.19.911 Բուբլիկներ 

10.72.19.912 Օղաբլիթներ 

10.72.19.913 Չորաբլիթներ 

10.72.19.990 Հացաբուլկեղեն առանց քաղցրացնող հավելումների, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

10.72.9 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների և այլ 
ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.72.99 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների և այլ 
ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.72.99.000 Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման հրուշակների և այլ 
ալյուրե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.73 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 
10.73.1 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 
10.73.11 Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- առանց լցոնի մակարոնեղեն, չենթարկված ջերմամշակման կամ չպատրաստված 
որևէ այլ եղանակով 
 
Առանց խաշի խմորի արտադրատեսակները (մակարոնեղենը), որոնք պատկանում են 
այս ենթակարգին, խմորման չենթարկված, սպիտակաձավարից կամ ցորենի, 
եգիպտացորենի, բրնձի, կարտոֆիլի կոպիտ աղացվածքի ալյուրից պատրաստված 
արտադրատեսակներ են: 

Սպիտակաձավարը կամ ցորենի, եգիպտացորենի, բրնձի, կարտոֆիլի կոպիտ 
աղացվածքի ալյուրը (կամ դրանց խառնուրդը) սկզբում խառնում են ջրի հետ, հետո 
պատրաստում խմոր, որի մեջ կարող է լինել նաև այլ բաղադրամասեր (օրինակ` մանր 
կտրտված բանջարեղեն, բանջարահյութ կամ խյուս, ձու, կաթ, վիտամիններ, 



643 
 

ներկանյութեր, բուրավետացնող հավելումներ): Հետո խմորին տալիս են որոշակի ձև, 
որը, հաճախ, հիմք է հանդիսանում վերջնական արտադրատեսակի անվանման 
համար (օրինակ` մակարոն, սպագետտի, արիշտա): 

10.73.11.300 Մակարոնեղեն, ձու պարունակող 

10.73.11.330 Մակարոններ 

10.73.11.340 Վերմիշել 

10.73.11.350 Արիշտա (լապշա) 

10.73.11.360 Արտադրատեսակներ ձևավոր, եղջյուրիկներ 

10.73.11.500 Մակարոնեղեն, ձու չպարունակող 

10.73.12 Կուսկուս 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կուսկուս, որը ջերմամշակման ենթարկված սպիտակաձավարն է, կարող է 
պատրաստված լինել մսով (մսի պարունակությունը չպետք է անցնի 
արտադրատեսակի կշռի 20 % - ից), բանջարեղենով և այլ բաղադրամասերով 

10.73.12.000 Կուսկուս 
10.73.9 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.73.99 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ 

10.73.99.000 Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ 

10.8 Այլ սննդամթերք  

10.81 Շաքար 

10.81.1 Շաքարահումք եղեգնի կամ ճակնդեղի. զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի. 
ճակնդեղամաթ (մելաս) 
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10.81.11 Շաքարահումք եղեգնի կամ ճակնդեղի, պինդ վիճակում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- «շաքարահումք», իրենից ներկայացնում է չբուրավետացված, չներկված և ոչ մի 
հավելում չպարունակող շաքար, որում սախարոզի պարունակությունը չոր վիճակում 
կազմում է զանգվածում 99,5 % - ից պակաս 
- եղեգնաշաքար, ստացվում է շաքարեղեգի ցողուններում պարունակվող հյութից  
- ճակնդեղի շաքար, ստացվում է շաքարի ճակնդեղի արմատապտուղներում 
պարունակվող հյութից 
- շաքարի մի քանի սպիտակ չզտված տեսակներ 
- ցածր աստիճանի բևեռացման դարչնագույն շաքար, ստացվում է շաքարի 
արտադրության երկրորդ և երրորդ ցիկլերում և ունի դեղինից մինչև մուգ 
դարչնագույն ընդգրկույթ, հիմնականում դրանում պարունակվող մաթի պատճառով, 
պարունակում է 85 զանգ.%-ից մինչև 98 զանգ.% սախարոզ 
- ավելի քիչ մաքուր շաքար, որը հանդիսանում է զտման գործընթացի կամ շաքարի 
կոնֆետների արտադրության արտադրանք  
 
Եղեգնաշաքարը կամ ճակնդեղի շաքարը չմաքրված վիճակում լինում է դարչնագույն 
բյուրեղային տեսքով: Դրանց մեջ սախարոզի պարունակությունը 
համապատասխանում է բևեռաչափի 99,50 - ից ցածր մակարդակ: Չմաքրված 
վիճակում շաքարը ենթարկվում է մշակման, որի արդյունքում ստացվում է զտված 
շաքարի արտադրատեսակ: Սակայն չմաքրված շաքարը կարող է լինել այնքան 
բարձր աստիճանի մաքրության, որ առանց զտման օգտագործվի մարդու սննդի մեջ:  

Եղեգնյա շաքարահումքը շաքարը պարունակում է 0,1%-ից ավելի 
փոխակերպված շաքար, իսկ ճակնդեղի շաքարահումքը` 0,1%-ից պակաս 
փոխակերպված շաքար: Այդ երկու տեսակի շաքարներն իրարից կարելի է տարբերել 
հոտերի տարբերության շնորհիվ: 

10.81.11.100 Շաքարահումք եղեգնի պինդ վիճակում, առանց բուրավետացնող և ներկող 
հավելումների 

10.81.11.200 Շաքարահումք ճակնդեղի պինդ վիճակում, առանց բուրավետացնող և ներկող 
հավելումների 

10.81.12 Զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և քիմիապես մաքուր սախարոզ պինդ 
վիճակում, առանց  բուրավետացնող և ներկող հավելումների 
 
«Սպիտակ շաքար» տերմինը նշանակում է բուրավետացնող, ներկող և այլ 
հավելումներ չպարունակող շաքար, որում սախարոզի պարունակությունը չոր 
վիճակում բևեռաչափական եղանակով որոշելիս կազմում է 99,5 զանգ.% կամ ավել: 
Չմաքրված շաքարի լրացուցիչ մշակման արդյունքում ստացվում է զտված շաքար 
(եղեգնյա կամ ճակնդեղի): Սովորաբար շաքարն արտադրվում է սպիտակ 
բյուրեղային նյութի տեսքով, որն իրացվում է տարբեր աստիճանի մանրացված 
վիճակում կամ ոչ մեծ խորանարդիկների, կտորների, ձողիկների և այլ տեսքով:  
Տվյալ ենթակարգի սպիտակ շաքարները դա այն շաքարներն են, այդ թվում` զտվածը, 
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որոնք սովորաբար ունեն սպիտակ գույն` սախարոզի բարձր պարունակության 
պատճառով (99,5 զանգ.% և ավել):  
Սպիտակ շաքարում սախարոզի տոկոսային պարունակությունը որոշելու համար 
կիրառվում է բևեռաչափական եղանակը` սահմանված Commision Directive 
79/796/EEC, հավելված 11, եղանակ 10 (OJ թիվ L.239, 22.9.1979, էջ 24): 

10.81.12.300 Շաքար սպիտակ, ստացված եղեգնաշաքարից կամ ճակնդեղի շաքարից պինդ 
վիճակում 

10.81.12.310 Շաքար զտած, ստացված եղեգնաշաքարից կամ ճակնդեղի շաքարից պինդ 
վիճակում 

10.81.12.320 Շաքարափոշի 
10.81.12.900 Շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի պինդ վիճակում, այլ 
10.81.13 Զտված շաքար եղեգնի կամ ճակնդեղի և քիմիապես մաքուր սախարոզ պինդ 

վիճակում, բուրավետացնող և ներկող հավելումներով. թխկու շաքար և թխկենու 
օշարակ 
 
Տես 10.81.12   

10.81.13.300 Շաքար զտած եղեգնյա կամ ճակնդեղի, պարունակող բուրավետացնող և ներկող 
հավելումներ 

10.81.13.310 Շաքար կիտրոնաթփի 

10.81.13.320 Շաքար վիտամինացված 

10.81.13.500 Շաքար թխկու և օշարակ թխկու, չպարունակող բուրավետացնող և ներկող 
հավելումներ 

10.81.14 Ճակնդեղամաթ (մելաս) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մաթ (կերամաթ), ստացվում է եղեգնաշաքարի և ճակնդեղի շաքարի լուծամզման և 
զտման արդյունքում կամ եգիպտացորենից ֆրուկտոզի (մրգաշաքարի) 
արտադրության ժամանակ, դարչնագույն կամ սևավուն մածուցիկ նյութ է, 
պարունակում է շաքարի զգալի քանակություն, որը հեշտ չի բյուրեղանում, լինում է 
նաև փոշու տեսքով 
 
Եղեգնաշաքարի և եգիպտացորենի կերամաթերի որոշ զտած մասերը օգտագործվում 
են մարդու սննդի մեջ: Սակայն, կերամաթը, հիմնականում, օգտագործվում է որպես 
օսլա պարունակող հումք, որից ստանում են սպիրտ և սպիրտային խմիչքներ 
(օրինակ՝ ռոմ եղեգնաշաքարի կերամաթից), ինչպես նաև խոշոր եղջերավոր 
անասունների համար որպես կեր և որպես սուրճի փոխարինիչ: Այս ենթակարգում 
ներառված կերամաթը կարող է լինել գունաթափված, ներկված և բուրավետացված:  
Եղեգնի կերամաթը կարող է տարբերվել այս ենթակարգում ներառված այլ տեսակի 
կերամաթերից հոտով և քիմիական կազմով:  
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10.81.14.300 Մաթ (կերամաթ) եղեգնի, ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման 
արդյունքումման արդյունքում 

10.81.14.500 Մաթ (կերամաթ), ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման արդյունքում, բացի 
եղեգնիից 

10.81.14.510 Մաթ (կերամաթ) ճակնդեղի, ստացված շաքարի լուծամզման կամ զտման 
արդյունքում 

10.81.14.590 Մաթ, այլ 
10.81.2 Ճակնդեղի քուսպ, շաքարեղեգնի քուսպ (բագասա) և շաքարի արտադրության այլ 

ենթամթերք 
10.81.20 Ճակնդեղի քուսպ, շաքարեղեգնի քուսպ (բագասա) և շաքարի արտադրության այլ 

ենթամթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ճակնդեղի քուսպ, համարվում է շաքարի ճակնդեղի արմատապտղից շաքարի 
ստացման ժամանակ առաջացած մնացորդ խոնավ վիճակում (կերամաթի հետ 
միասին կամ որպես անասնակեր այլ եղանակով պատրաստված ներառվում է 
10.91.10 և 10.91.20 ենթակարգերում) 
- շաքարեղեգի քուսպ (բագասսա), հանդիսանում է շաքարեղեգի թելքային մասից 
կազմված մնացորդ, օգտագործվում է թղթի արտադրության մեջ և անասնակեր 
պատրաստելու համար 
- շաքարի արտադրության այլ մնացորդներ, որոնց մեջ են մտնում նաև մամլազտիչի 
կեղտահանման նստվածքը 
- մասնակի կամ ամբողջովին շաքարազերծ ճակնդեղ  
 
Բացառվում է` 
- շիճուկը, որից մասնակի հեռացվել է լակտոզը (կաթնաշաքար) և, որը չի համարվում 
շաքարի արտադրության մնացորդ (10.51.55) 

10.81.20.100 Քուսպ ճակնդեղի և եղեգնաշաքարի 

10.81.20.200 Մնացորդներ շաքարի արտադրության 

10.81.9 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.81.99 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.81.99.000 Շաքարի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.82 Կակաո, շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն 
10.82.1 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված, կակաո-յուղ, կակաո-ճարպ, 

կակաո-փոշի 
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10.82.11 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կակաո-մածուկ, ստացվում է բոված կակաո-ունդերի (մաքրված թաղանթից, կեղևից 
և սաղմերից) մանրացման եղանակով, լինում է հաբերի, բրիկետների և գնդերի 
տեսքով, օգտագործվում է հրուշակեղենի արդյունաբերության մեջ, բայց, սովորաբար 
դա կիրառվում է կակաո- յուղի, կակաո-փոշու և շոկոլադի արտադրության մեջ 
 
Բացառվում է` 
- ալկալիական նյութերով մշակված և փոշու տեսքով ներկայացված կակաո-մածուկը, 
այդ թվում կտորներով (10.82.13)  

10.82.11.000 Կակաո-մածուկ յուղազերծված կամ ոչ յուղազերծված 
10.82.12 Կակաո-յուղ, կակաո-ճարպ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 

- կակաո-յուղ, կակաո-ունդերում պարունակվող յուղալի նյութ է, ստացվում է կակաո-
մածուկի կամ ամբողջական կակաո-ունդերի տաք մամլման միջոցով, սենյակային 
ջերմաստիճանում պինդ նյութ է, թեթևակի յուղոտ, դեղնավուն սպիտակ գույնի, ունի 
կակաոյի հոտ և հաճելի համ, օգտագործվում է շոկոլադի, հրուշակեղենի, օծանելիքի, 
գեղարարական և դեղագործական արտադրության մեջ  

- կակաո-ճարպ, իրենից ներկայացնում է ցածր որակի կակաո-յուղ, կարող է ստացվել 
նաև փչացած կակաո-ունդերի կամ կակաոյի մնացորդների մամլումից կամ 
համապատասխան լուծույթներով լուծամզումից  

10.82.12.000 Կակաո-յուղ, կակաո-ճարպ 
10.82.13 Կակաո-փոշի, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ հավելումների 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կակաո-փոշի առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացնող նյութերի, ստացվում է 
մասնակի յուղազրկած կակաո-մածուկի մանրացումից կամ կակաոյի սերմերի, 
մածուկի կամ փոշու մշակումից ալկալիական նյութերով, կարող է պարունակել ոչ մեծ 
քանակի լեցիթին (մոտավորապես 5 զանգ.%) 

10.82.13.000 Կակաո-փոշի, առանց շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ հավելումների 
10.82.14 Կակաո-փոշի, շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ նյութերի հավելումներով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- կակաո-փոշի, որը պարունակում է շաքար կամ այլ քաղցրացնող նյութեր, 
օգտագործվում է շոկոլադի արտադրության մեջ 
 
Բացառվում է` 
- կակաո-փոշին շաքարով, որը նախատեսված է անմիջական օգտագործման համար 
(10.82.22) 
- փոշու կամ բուրավետացված հատիկների տեսքով նախաճաշերը շոկոլադի հետ 
(10.89.19) 

10.82.14.000 Կակաո-փոշի, շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչ նյութերի հավելումներով 
10.82.2 Շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն 
10.82.21 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք (բացի քաղցրացուցիչ նյութերի 

հավելումներով կակաո-փոշուց), չփաթեթավորված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մթերք, հայտնի որպես շոկոլադապատ (chocolate couverture) և կաթնային 
շոկոլադով պատված արտադրատեսակներ (milk chokolate couverture) 
- արտադրանք, հայտնի որպես կաթնային շոկոլադ 
- շոկոլադի կաթնային փշրանք, որը ստացվում է շաքարի, կաթի և կակաոյի 
միատարր ջրային խառնուրդի վակուումային չորացման եղանակով, պարունակում է 
35 զանգ.%-ից մինչև 70 զանգ.% շաքար, 15 զանգ.%-ից մինչև 50 զանգ.% չոր կաթ և 5 
զանգ.%-ից մինչև 30 զանգ.% կակաո, ունի անձև կտորների կամ փոշու տեսք 

10.82.21.700 և 10.82.21.900 ստորադիրքերում ներառված են կակաոյից այլ 
արտադրատեսակներ, մասնավորապես, պրալինային մածուկ, շոկոլադե 
բուրավետացնող ծածկույթ և այլ արտադրատեսակներ 

10.82.21.300 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, բրիկետներով 
կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով 

10.82.21.330 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, բրիկետներով 
կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 31%-ից ավելի 
պարունակությամբ 

10.82.21.350 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, բրիկետներով 
կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 25%-ից ավելի, բայց 31%-ից 
պակաս պարունակությամբ 

10.82.21.370 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, պարունակող կակաո, բրիկետներով 
կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, կակաո-յուղի 18%-ից ավելի 
պարունակությամբ 

10.82.21.500 Փշրանք կաթնաշոկոլադային 2 կգ-ից ավել զանգվածով, զանգվածում կակաո-յուղի 
18%-ից ավելի պարունակությամբ 

10.82.21.700 Շաքարաշերտ շոկոլադե, բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի փաթեթներով, 
զանգվածում կակաո-յուղի 18%-ից ավելի պարունակությամբ 
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10.82.21.900 Սննդամթերք պատրաստի, բրիկետներով կամ 2 կգ-ից ավել զանգվածի 
փաթեթներով, զանգվածում կակաո-յուղի 18%-ից ավել պարունակությամբ, այլ 

10.82.22 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք (բացի քաղցրացուցիչ նյութերի 
հավելումներով կակաո-փոշուց), փաթեթավորված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- շոկոլադ և շոկոլադե արտադրատեսակներ, լինում են բրիկետների, շերտերի, 
հաբերի, պաստեղների, հատիկների, կրոկետների, սալիկների, ինչպես նաև փոշու 
կամ կրեմի, մրգերի, լիկյորի և այլնի միջուկով շոկոլադե արտադրատեսակների 
տեսքով 
- ցանկացած հարաբերակցությամբ կակաո պարունակող հրուշակեղեն շաքարից, 
քաղցրացրած կակաո-փոշի, շոկոլադե փոշի, մածուկ և բոլոր կակաո պարունակող 
սննդամթերքը, բացի այլ խմբավորումներում ներառվածները  
- շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման խորիզով 
- շոկոլադե զատիկի ձվեր և այլ տեսակի շոկոլադե արտադրատեսակներ 
ամբողջական կամ խորիզով, շոկոլադե վերմիշել, փաթիլներ և այլն 
 
‘’Խորիզով” ("filled") տերմինը նշանակում է բլոկների, սալիկների տեսքով կամ 
ցպիկաձև շոկոլադե արտադրատեսակներ, որոնք կազմված են խորիզից, օրինակ` 
կրեմից, չորացրած հնդկընկույզից, մրգերից, մրգային մածուկից, լիկյորից, 
նշակարկանդակից, ընկույզից, նուգայից, կարամելից կամ այդ 
արտադրատեսակների համակցությունից և ծածկված են շոկոլադով: Ամբողջական 
շոկոլադե բլոկները, սալիկները կամ ցպիկաձև շոկոլադները, որոնք պարունակում են, 
օրինակ` հացահատիկներ, մրգեր կամ ընկույզներ (ամբողջական կամ մանրացրած) և 
պիսակավորված են շոկոլադե զանգվածով, չեն համարվում « խորիզովե 
արտադրատեսակներ  
- շոկոլադե կոնֆետներ խորիզով  
- շոկոլադի և սննդի մեջ կիրառվող ցանկացած այլ նյութերի շերտերով 
համակցություն 
- շոկոլադի և սննդի մեջ կիրառվող ցանկացած այլ նյութերի խառնուրդներ 
- 10.82.23 ենթակարգում ներառված շաքարից հրուշակեղենը, օրինակ` տոֆֆին և 
շաքարից արտադրատեսակները, որոնց ավելացվել է կակաո 
- կակաո պարունակող փոշիներ, որոնք նախատեսված են կրեմներ, պաղպաղակ, 
անուշեղեն և համանման արտադրատեսակներ պատրաստելու համար 

10.82.22.300 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, խորիզով կամ առանց խորիզի 

10.82.22.310 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ կաթնային 
10.82.22.320 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ դառը 
10.82.22.330 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 

սալիկներով, խորիզով 
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10.82.22.350 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ ընկույզների 
հավելումներով 

10.82.22.360 Շոկոլադ աղանդերային առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ 
ընկույզների հավելումներով 

10.82.22.370 Շոկոլադ ծակոտկեն առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ 
ընկույզների հավելումներով 

10.82.22.380 Շոկոլադ առանց խորիզի, հացաբույսերի հատիկների, մրգերի կամ ընկույզների 
հավելումներով, այլ 

10.82.22.390 Շոկոլադ և արտադրատեսակներ համանման, բրիկետներով, շերտերով կամ 
սալիկներով, առանց խորիզի 

10.82.22.391 Շոկոլադ ծակոտկեն առանց խորիզի 

10.82.22.392 Շոկոլադ աղանդերային առանց խորիզի 

10.82.22.399 Շոկոլադ առանց խորիզի, այլ 

10.82.22.400 Կոնֆետներ շոկոլադե 

10.82.22.410 Կոնֆետներ շոկոլադե, ալկոհոլ պարունակող 

10.82.22.420 Կոնֆետներ շոկոլադե, կաթնային  

10.82.22.430 Կոնֆետներ շոկոլադե, մրգային 

10.82.22.440 Կոնֆետներ շոկոլադե վաֆլիի շերտերի միջև խորիզով 

10.82.22.450 Կոնֆետներ շոկոլադե նշակարկանդակի, ընկույզի և պրալինի պատյաններով 

10.82.22.460 Կոնֆետներ գրիլյաժե պատյաններով և կարամելի հիմքով 

10.82.22.470 Կոնֆետներ շոկոլադե առանց խորիզի 

10.82.22.490 Կոնֆետներ շոկոլադե, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.82.22.500 Արտադրատեսակներ շոկոլադե, այլ 

10.82.22.530 Արտադրատեսակներ շոկոլադե խորիզով, այլ 

10.82.22.550 Արտադրատեսակներ շոկոլադե առանց խորիզի (շոկոլադե մեդալներ, ձևեր և այլ 
համանման արտադրանք) 

10.82.22.551 Մեդալներ և ձևեր շոկոլադե 

10.82.22.600 Հրուշակեղեն շաքարից և դրա փոխարինիչներից, կակաո պարունակող 
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10.82.22.700 Մթերք մածկանման, կակաո պարունակող 

10.82.22.800 Մթերք, կակաո պարունակող, խմիչքների արտադրության համար 

10.82.22.900 Սննդամթերք, կակաո պարունակող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.82.23 Շաքարե հրուշակեղեն առանց կակաոյի պարունակության (ներառյալ սպիտակ 
շոկոլադը) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- պատրաստի արտադրատեսակներ շաքարից պինդ և կիսապինդ վիճակում, 
հիմնականում, անմիջական օգտագործման համար և համարվում են 
քաղցրավենիքներ, հրուշակեղեն կամ կոնֆետներ 
  
 
- մաստակ քաղցրացրած, պարունակում է ծամելու ռետին կամ այլ համանման ոչ 
ուտելի մթերք, անկախ ձևից, որի մեջ փաթեթավորված են (քառակողիկ, շաքարով 
ծածկված հաբեր, գնդեր և այլն) 
 
- մատուտակի լուծամզուք, որը պարունակում է զանգվածի 10%-ից ավելի սախարոզ, 
բայց չի պարունակում` ցանկացած այլ շաքարի հավելում, բուրավետացնող կամ այլ 
նյութեր, այդ թվում` պատրաստված հրուշակների, բրիկետների, սալիկների, 
պաստեղների տեսքով  
 
- սպիտակ շոկոլադ, որը կազմված է շաքարից, կակաո-յուղից, չոր կաթից և 
բուրավետացնող հավելումներից, կակաո կարող է պարունակել շատ չնչին 
քանակությամբ (կակաո-յուղը չի դիտվում որպես կակաո) 
 
- պատրաստուկներ կոկորդի ցավի և հազի դեմ պաստեղների կամ հաբերի տեսքով, 
կազմված հիմնականում շաքարից (այլ սննդամթերքի հետ, ինչպիսիք են 
դոնդողանյութը, օսլան կամ ալյուրը) և բուրավետացնող նյութերից (ներառյալ 
բուժական հատկություն ունեցող նյութերը, ինչպիսիք են բենզիլի սպիրտը, մենթոլը, 
նվենին և տոլուանյան բալասանը)  
 
- շաքարի հրուշակեղեն, ինչպիսիք են՝ նուշը պինդ շաքարի պատվածքով կամ 
թաղանթով, ստացվում է, եթե կոնֆետի խորիզը, օրինակ՝ նուշը տեղադրվի շաքարի 
օշարակով տարողության մեջ և պտտվի, սառելուց հետո նշի վրա շաքարը 
առաջացնում է հստակ արտաքին պատվածք  
 
- հրուշակեղեն գումմիից և դոնդողակից, ստացվում են դոնդող առաջացնող 
ազդակներից, ինչպիսիք են արաբախեժը (գումմիարաբիկ), դոնդողանյութըը, 
պեկտինը և օսլայի մի քանի այլ տեսակները, շաքարի և բուրավետացնող նյութերի 
հետ միասին տարբեր ձևերով 
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- եփած քաղցրավենիքներ (նաբաթի արտադրատեսակներ), պինդ, երբեմն փափուկ, 
թափանցիկ կամ ոչ թափանցիկ հրուշակեղեն է, կազմված է եփած շաքարից, որին 
ավելացված է այլ նյութեր (բացի ճարպերից)՝ տարբեր համեր, թանձրություն և գույն 
ստանալու համար, կարող են պարունակել նաև միջուկ 
- կոնֆետներ շաքարից և յուղից (տոֆի), կարամել և համանման 
արտադրատեսակներ, որոնք ստացվում են շաքարի եփումից, բայց չեն պարունակում 
ճարպային հավելումներ 
- մամլված հաբեր, որոնք տարբեր ձևերի շաքարից հրուշակեղեն են, ստացվում են 
սեղմելու միջոցով, այդ թվում կապակցող նյութերի միջոցով  
 
- նշակարկանդակ, նախատեսված է անմիջական օգտագործման համար, լինում է 1 
կգ-ից պակաս զտաքաշի փաթեթվածքով 
- նուգա և նուգա պատրաստելու համար հրուշակեղեն՝ հարած շաքարի, ջրի և կոլոիդ 
նյութերի (օրինակ՝ ձվի սպիտակուցի) խառնուրդի հետ, երբեմն նաև քիչ քանակի 
ճարպային հավելումների հետ, այդ թվում` ընկույզի, մրգերի կամ այլ 
համապատասխան բանջարեղենի հավելումների հետ, որոնք օգտագործվում են 
որպես շոկոլադի համար խորիզ և այլն 
- մատուտակի լուծամզուք հրուշակեղենի տեսքով 
- այլ շաքարավոր արտադրատեսակներ, որոնց համար հիմք է հանդիսանում 
շաքարը, կարող են պարունակել քիչ քանակի ճարպային հավելումներ կամ 
ընդհանրապես չպարունակել 

Բացառվում է` 
- կոկորդի ցավի և հազի դեմ պատրաստուկները, որոնք տարբերվում են 
բուրավետացնող նյութերից և պարունակում են բժշկական հատկություններ ունեցող 
նյութեր, այն պայմանով, որ յուրաքանչյուր պաստեղում կամ հաբում այդ նյութերի 
հարաբերակցությունը պետք է լինի այնպիսին, որ դրանք հնարավոր լինի 
օգտագործել թերապևտիկ և նախապահպանական նպատակներով (24.42) 
- մատուտակի լուծամզուքը, որը պատրաստվել է որպես հրուշակեղեն այլ նյութեր 
ավելացնելու եղանակով, անկախ սախարոզի պարունակությունից  

10.82.23.100 Մաստակ 
10.82.23.200 Լուծամզուք մատուտակի (պիրոժնիներ, բրիկետներ, սալիկներ, պաստեղներ) 

պարունակող զանգվածի 10%-ից ավելի սախարոզ (բուսաշաքար) 
10.82.23.300 Շոկոլադ սպիտակ 
10.82.23.500 Հրուշակեղեն շաքարից մածուկի տեսքով, ներառյալ նշակարկանդակը, 1 կգ-ից ավելի 

զանգվածի փաթեթներով, պաստեղներ կոկորդի ցավի դեմ և հաբեր հազի դեմ, 
կազմված, հիմնականում  շաքարից և բուրավետացնող նյութերից 

10.82.23.530 Հրուշակեղեն շաքարից մածուկի տեսքով, ներառյալ նշակարկանդակը, 1 կգ-ից ավելի 
զանգվածի փաթեթներով 

10.82.23.550 Պաստեղներ կոկորդի ցավի դեմ և հաբեր հազի դեմ, կազմված, հիմնականում, 
շաքարից և բուրավետացնող նյութերից 
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10.82.23.600 Արտադրատեսակներ պատված շաքարով, հրուշակեղեն դոնդողակից 

10.82.23.630 Արտադրատեսակներ պատված շաքարով, «քաղցրավենիքներ շաքարակալված» 

10.82.23.631 Լոռամիրգ շաքարակալված 

10.82.23.632 Նուշ շաքարապատված 

10.82.23.650 Հրուշակեղեն դոնդողակից, ներառյալ մրգային պաստեղները, շաքարից 
հրուշակեղենի տեսքով 

10.82.23.651 Մարմելադ ծամելու 

10.82.23.652 Պաստեղ և մրգապաստեղ 

10.82.23.653 Մարմելադ դոնդողակի 

10.82.23.659 Մարմելադ և արտադրատեսակներ պաստեղի, այլ 

10.82.23.700 Կոնֆետներ եփած, կարամելներ, տոֆի և քաղցրավենիքներ համանման 

10.82.23.730 Կոնֆետներ եփած խորիզով կամ առանց խորիզի 

10.82.23.731 Իրիս 

10.82.23.732 Կոնֆետներ պոմադայի 

10.82.23.750 Կարամելներ և քաղցրավենիքներ համանման 

10.82.23.751 Կարամել նաբաթի 

10.82.23.752 Կարամել մրգային, հատապտղային, մրգահատապտղային և դոնդողակի 
խորիզներով 

10.82.23.753 Կարամել լիկյորի և մեղրի, պոմադայի և պոմադա-մրգային խորիզներով 

10.82.23.754 Կարամել կաթնային և կաթնա-ընկուզե, նշակարկանդակային, ընկուզե և շոկոլադե 
խորիզներով 

10.82.23.759 Կարամել, այլ 

10.82.23.800 Դրաժե (մամլված հաբեր) 

10.82.23.900 Հրուշակեղեն շաքարից, այլ 

10.82.23.910 Հալվա 
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10.82.23.920 Լոխում 

10.82.23.930 Քաղցրավենիքներ արևելյան 

10.82.23.990 Հրուշակեղեն շաքարից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.82.24 Շաքարած մրգեր, ընկույզներ, մրգերի կեղևներ և բույսերի այլ մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- շաքարի մեջ պահածոյացրած մթերք՝ մրգեր կամ ընկույզներ ամբողջական 
վիճակում (բալ, ծիրան, դեղձ, տանձ, ընկույզներ, քաղցր շագանակ և այլն), մրգերի 
կտորներ (կիտրոնի, արքայախնձորի, նարնջի և այլն), մրգերի կեղևներ (ցիտրոնի, 
կիտրոնի, նարնջի, սեխի և այլն), բույսերի այլ մասեր (սրնգեղեգի, տաքկոճի, 
բատատի, քաղցր կարտոֆիլի և այլն) և ծաղիկներ (պատկառուկ, մանուշակ և այլն), 
որոնք սկզբում մշակում են եռացրած ջրում (մթերքը դրանից փափկում է և 
հեշտանում է շաքարի ներթափանցումը), հետո նորից եռացնում են և պահում 
օշարակի մեջ, անընդհատ ավելացնելով շաքարի քանակությունը, մինչև հագենալը  

- օշարակով հագեցված և չորացրած մթերք (drained products), ստացվում է օշարակի 
օգնությամբ (օրինակ՝ փոխակերպված շաքարի կամ գլյուկոզի և սախարոզի 
խառնուրդը), որն օդի ազդեցության տակ չի բյուրեղանում, օշարակով հագենալուց 
հետո դառնում է կպչուն  

- քաղցրապատած մթերք, ստացվում է օշարակով հագեցված մթերքը շաքարի 
օշարակի մեջ ընկղմելով, որն առաջացնում է բարակ, փայլուն թաղանթ, 
շաքարակալած մթերք, ստացվում է,երբ շաքարի օշարակը այնքան է ներծծվում 
մթերքի մեջ, որ չորանալուց դրա վրա առաջանում է բյուրեղներ 

10.82.24.000 Շաքարած մրգեր, ընկույզներ, մրգերի կեղևներ և բույսերի այլ մասեր 
10.82.3 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ 
10.82.30 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կակաո-փոշու կամ կակաո-յուղի արտադրությունից առաջացած թափոններ, որոնց 
մի մասը օգտագործվում է կակաո-յուղի հետագա լուծամզման համար կամ 
թեոբրոմինի լուծամզման համար, ավելացվում են անասնակերի մեջ, աղացած 
վիճակում օգտագործվում են կակաո-փոշու փոխարեն, որին նման են հոտով, բայց ոչ 
համով  
- թաղանթներ, փառեր և կեղև, որոնք առանձնանում են հացահատիկի բովման և 
մանրացման ժամանակ, պարունակում են միջուկի փոքր կտորներ, որոնցից կարելի է 
լուծամզել կակաո-յուղ 
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- կակաոյի սաղմեր, որոնք ստացվում են կակաո-ունդերի ծիլահատ մեքենայի 
(դեժերմինատոր) միջով անցնելու արդյունքում և չեն պարունակում յուղ 
- կակաոյի մանրափոշի և կակաոյի թաղանթներ, ունեն բարձր յուղայնություն, որի 
պատճառով էլ ենթարկվում են լուծամզման 
- կակաո-քուսպ, ստացվում է թաղանթի, փառի և կեղևի թափոններից կամ 
ամբողջական սերմերից կակաո-յուղի լուծամզման հետևանքով, այն պարունակում է 
թաղանթի, փառի և կեղևի մասնիկներ, այդ պատճառով պիտանի չէ կակաո-փոշու և 
շոկոլադի արտադրության համար 
- կակաոյի ծեծած կճեպ 

10.82.30.000 Կակաո-ունդերի կեղև, կճեպ, կլեպ և այլ մնացուկներ 
10.82.9 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.82.99 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.82.99.000 Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
10.83 Սուրճ և թեյ մշակված 
10.83.1 Սուրճ և թեյ մշակված 
10.83.11 Սուրճ առանց կոֆեինի կամ մշակած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սուրճ, որից հեռացվել է կոֆեինը` հում ունդերը տարբեր լուծիչներով մշակելով 
- բոված սուրճ (այդ թվում` նաև առանց կոֆեինի սուրճը), ներառյալ աղացածը  
- կոֆեինը հեռացրած չբոված սուրճ (սովորաբար նման մշակման ժամանակ սուրճը 
պարունակում է հաշվարկված չոր նյութի 0,2 զանգ.%-ից ոչ ավելի կոֆեին) 
- բոված սուրճ կոֆեինով, ներառյալ մաղման կամ տեսակավորման ժամանակ 
մնացած սուրճ-ունդերը կամ դրանց մասերը 

10.83.11.100 Սուրճ չբոված առանց կոֆեինի 

10.83.11.300 Սուրճ բոված կոֆեինով 

10.83.11.500 Սուրճ բոված առանց կոֆեինի 

10.83.12 Սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի կամ դրա փոխարինիչների լուծամզուքներ, 
բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. սուրճի ունդերի կեղև և կճեպ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սուրճի փոխարինիչներ, որոնք պարունակում են ցանկացած համամասնությամբ 
սուրճ աղացած կամ չաղացած, նույնիսկ սեղմված վիճակներում 
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- սուրճի լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտանյութեր փոշու, հատիկների, փաթիլների, 
բրիկետների և ցանկացած այլ պինդ վիճակում, պատրաստվում են բնական սուրճից 
(կոֆեինով կամ առանց կոֆեինի) կամ բնական սուրճի և դրա փոխարինիչների 
ցանկացած համամասնոթյամբ խառնուրդներից 
- լուծվող սուրճ 
- սուրճի լուծամզուքների, բնահյութերի կամ խտանյութերի հիմքի վրա արտադրանք, 
ներառյալ օսլայի և այլ ածխաջրերի հավելումներով 
- սուրճի հիմքով արտադրանք, ներառյալ սուրճի մածուկը, որը կազմված է աղացած, 
բոված սուրճի և բուսական յուղի, երբեմն, այլ բաղադրիչների խառնուրդից և հեղուկ և 
փոշենման վիճակում արտադրանք (նույնիսկ սառեցրած), օգտագործվում են, 
հիմնականում, սննդամթերքի (շոկոլադե կոնֆետների, պիրոժնիների, տորթերի, 
կարկանդակների, պաղպաղակի) արտադրության մեջ 
- բոված եղերդ և այլ փոխարինիչներ բոված, ինչպես նաև դրանց լուծամզուքները, 
բնահյութերը և խտանյութերը, նախատեսված են որպես սուրճի փոխարինողներ և 
անվանվում են սուրճ` նշելով նաև հիմնական նյութը (օրինակ` գարու «սուրճ», 
ածիկային «սուրճ», կաղնու «սուրճ») 
- բոված եղերդ, ստացվում է եղերդի արմատի բովումից, սևավուն - դարչնագույն, 
դառնահամ նյութ է 
- սուրճի բոված փոխարինիչներ են հանդիսանում նյութերը, որոնք ստացվել են 
շաքարի ճակնդեղից, գազարից, թզից, հացահատիկային մշակաբույսերից 
(հատկապես, գարուց, ցորենից, աշորայից), մանրացրած սիսեռից, ուտելի կաղնուց, 
սոյայից, արմավնշի կորիզներից, կաթնուկի արմատներից կամ քաղցր շագանակից 
- հատուկ որպես սուրճի փոխարինիչ պատրաստված բոված ածիկը 
- գարու դեռ չհասած հատիկները, կեղևից մաքրված, բոված և պատրաստված 
գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործելու համար որպես ներկող կամ 
բուրավետացնող նյութ կամ որպես փոխարինիչ 
- սուրճի կճեպ, որը պտղի ներսի թաղանթն է 
- սուրճի կեղև, յուրաքանչյուր պտուղը ծածկող ներքին թաղանթն է, որը հեռացվում է 
բովման ժամանակ 

10.83.12.100 Փոխարինիչներ սուրճի 
10.83.12.300 Լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտանյութեր սուրճի պինդ վիճակում, ներառյալ 

լուծվող սուրճը 
10.83.12.500 Լուծամզուքներ, բնահյութեր և խտանյութեր սուրճի հեղուկ վիճակում, մթերք 

պատրաստի սուրճի լուծամզուքների, բնահյութերի կամ խտանյութերի հիմքի վրա 
10.83.12.700 Եղերդ բոված և փոխարինիչներ բոված սուրճի, այլ, ներառյալ լուծամզուքները, 

բնահյութերը և խտանյութերը 
10.83.12.800 Կեղև և կճեպ սուրճի հատիկների 

10.83.13 Թեյ կանաչ (խմորման չենթարկված), թեյ սև (խմորման ենթարկված) և թեյ 
մասնակի ենթարկված խմորման, 3 կիլոգրամից ոչ ավել փաթեթվածքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- 3 կգ-ից ոչ ավել զտաքաշի փաթեթվածքով բուրավետացված կամ չբուրավետացված 
թեյ` կանաչ (թարմ տերևները տաքացնում են, փաթաթում և չորացնում) և սև 
(տերևները փաթաթում են և ենթարկում խմորման մինչև տաքացումը) 
- թեյի ծաղիկներ, կոկոններ և մնացորդներ և փոշու, գնդերի, հաբերի տեսքով թեյը  
- գոլորշով կամ եթերային յուղով բուրավետացված թեյը, արհեստական 
բուրավետացնող նյութերը (կարող են լինել բյուրեղի կամ փոշու տեսքով) կամ այլ 
բուրավետացնող բույսերի կամ պտուղների մասերը (օրինակ` հասմիկի ծաղիկները, 
չորացրած նարնջի կեղևը կամ մեխակը), կոֆեինով թեյը 
 
Բացառվում է` 
- թեյից հեռացված կոֆեինը (10.83.11) 
- չափածրարված բուրավետացված և չբուրավետացված թեյը (01.27.12) 
- մատեն (01.27.13) 
- խոտերից թուրմերը, մրգային թեյերը, ժենշենի «թեյը» (10.83.15) 
- բժշկական «թեյերը» (21.20.11) 

10.83.13.100 Թեյ կանաչ 

10.83.13.110 Թեյ կանաչ բայխայի 

10.83.13.120 Թեյ կանաչ շերտաձև 

10.83.13.200 Թեյ սև 

10.83.13.210 Թեյ սև բայխայի 

10.83.13.220 Թեյ սև շերտաձև 

10.83.13.300 Թեյ բուրավետացրած 

10.83.13.400 Խառնուրդ տարբեր տեսակի թեյերի 

10.83.13.900 Թեյ այլ, ներառյալ թեյի արտադրության թափոնները 

10.83.14 Թեյի լուծամզուքներ, բնահյութեր (էսենցիա) և խտանյութեր. թեյի կամ մատեի 
հիման վրա այլ մթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- թեյի կամ մատեի լուծամզուքներ, բնահյութեր, խտանյութեր  
- թեյի կամ մատեի լուծամզուքների, բնահյութերի, խտանյութերի հիմքի վրա մթերք, 
հավելումներով (օսլա կամ այլ ածխաջրեր) կամ առանց դրանց 
- թեյի կամ մատեի հիմքով մթերք, կարող են լինել կաթի կամ շաքարի հետ 

10.83.14.100 Թեյ լուծվող 
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10.83.14.200 Կիսապատրաստվածք թեյի 

10.83.14.300 Ներկանյութեր թեյի 

10.83.14.400 Խտանյութ թեյի 

10.83.14.900 Արտադրանք թեյի արդյունաբերության, այլ 

10.83.15 Թուրմեր խոտերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ժենշենի և այլ բաղադրամասերի (օրինակ` լակտոզի կամ գլյուկոզի) լուծամզուքների 
խառնուրդներ` ժենշենի թեյ կամ խմիչք պատրաստելու համար 
- մեկ կամ տարբեր տեսակի բույսերի կամ բույսերի մասերի (ներառյալ սերմերը կամ 
պտուղները) խառնուրդներից մթերք 

10.83.15.100 Թեյ մրգի 

10.83.15.200 Թեյ կատվախոտի 

10.83.15.900 Թուրմեր խոտերից (անանուխի, աղավնիճի, երիցուկի և այլն), այլ 

10.83.9 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.83.99 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.83.99.000 Սուրճի և թեյի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.84 Համեմունքներ 
10.84.1 Քացախ, սոուսներ, խառը համեմունքներ, մանանեխի ալյուր և փոշի, պատրաստի 

մանանեխ 
10.84.11 Քացախ և քացախաթթվից ստացված փոխարինիչներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- քացախ, որն իրենից ներկայացնում է թթու հեղուկ` ստացված օդում 20-300 C - ը 
չգերազանցող ջերմաստիճանի տակ սպիրտային լուծույթների քացախային 
խմորումից կամ զանազան շաքարային կամ օսլայի լուծույթների սպիրտային 
խմորումից քացախաթթվային Mycoderma aceti մանրէների ազդեցության տակ 
  
- գինու քացախ` ստացված գինու քացախաթթվային խմորման արդյունքում, ունի 
60գ/լ-ից ոչ պակաս ընդհանուր թթվայնություն հաշվարկված ըստ քացախաթթվի, 
լինում է, կախված գինու տեսակից, բաց դեղինից մինչև կարմիր գույնի 
 



659 
 

- գարեջրի կամ ածիկի քացախ` խնձորի, տանձի և այլնի պտղա-հատապտղային 
խմորման քացախ, սովորաբար լինում է դեղնավուն գույնի 
- սպիրտի քացախ, բնական վիճակում լինում է անգույն 
- այլ քացախ, որն ստացվում է հացահատիկային բույսերի հատիկներից, 
կերամաթից, ջրատարրալուծված կարտոֆիլից, կաթնային շիճուկից և այլն 
- քացախի փոխարինիչներ, ստացվում են քացախաթթուն ջրով նոսրացնելուց, 
հաճախ գունավորած են լինում կարամելի կուլերով կամ այլ օրգանական 
ներկանյութերով 

10.84.11.300 Քացախ և դրա փոխարինիչները, ստացված գինուց 

10.84.11.900 Քացախ և դրա փոխարինիչները, ստացված այլ հիմքից 

10.84.11.910 Քացախ խնձորի բնական 

10.84.11.920 Քացախ սեղանի քացախաթթվից անտառաքիմիական 

10.84.11.990 Քացախ, այլ 

10.84.12 Սոուսներ, խառը համեմունքներ, մանանեխի ալյուր և փոշի, պատրաստի 
մանանեխ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- մանանեխի փոշի, ստացվում է սև կամ սպիտակ մանանեխի սերմերի (անկախ 
նրանից սերմերը յուղազրկված են, թե ոչ, մանրացնելուց առաջ թաղանթները 
հեռացված են, թե ոչ, ինչպես նաև անկախ սերմերի նախատեսվող կիրառման 
ոլորտից) կամ դրանց խառնուրդի մանրացումից և մաղելուց 
- պատրաստի մանանեխ, որը կազմված է մանանեխի փոշուց խառնված քիչ քանակի 
այլ բաղադրիչների (հացահատիկային մշակաբույսերի ալյուր, երկար քրքում, դարչին, 
բիբար և այլն) հետ կամ մածուկից` կազմված մանանեխի փոշու և քացախի, խաղողի 
քաղցրահյութի և գինու խառնուրդից, որոնց կարող է ավելացված լինի աղ, շաքար, 
համեմունք և այլն 
- սոուսի համար մթերք (լինում է փոշու տեսքով, որին անհրաժեշտ է ավելացնել կաթ, 
ջուր և այլն, որ ստացվի սոուս) և պատրաստի սոուսներ (լինում են հեղուկ վիճակում), 
համային հավելումներ և խառը համեմունքներ, այսինքն մթերք, որը նախատեսված է 
այլ կերակրատեսակները (միս, ձուկ, սալաթներ և այլն) բուրավետացնելու համար և 
պատրաստված է տարբեր բաղադրամասերից (ձու, բանջարեղեն, միս, միրգ, ալյուր, 
օսլա, բուսական յուղ, քացախ, շաքար, մանանեխ, բուրավետացնող նյութեր և այլն)  
- բանջարեղենի և մրգերի հիմքի վրա մի շարք մթերք, որոնք տարբերվում են 
պահածոյացրած մթերքից, հատկապես 10.39.18 ենթակարգի մթերքից նրանով, որ 
իրենցից ներկայացնում են հեղուկներ, էմուլսիաներ կամ կախույթներ, որոնք 
պարունակում են շատ քիչ քանակի պինդ նյութ 
- դառը բուրավետ նյութեր (Angostura bitters), իրենցից ներկայացնում են խտացրած 
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հեղուկ վիճակում սպիրտային նյութեր, որոնք ստացվում են օձասխտորի 
արմատներից՝ զանազան համեմունքի, ամոքանքի և բուրավետացնող նյութերի հետ 
համակցված, ունեն բնորոշ համ՝ միաժամանակ դառը և շատ բուրավետ, 
օգտագործվում են որպես համային հավելումներ խմիչքների համար (կոկտեյլների, 
օշարակների, թեթև խմիչքների և այլն), որպես սոուսներ և խառը համեմունքներ 
պատրաստի կերակրատեսակների և պատրաստի հրուշակեղենի (ապուրների, 
պատրաստի մսի, ձկան կամ բանջարեղենի կերակրատեսակների, սոուսների, 
նրբահամ կերակուրների, մրգի կոմպոտների և սալաթների և այլն) համար 
- սալաթների համար մայոնեզ, Bolognaise (բաղկացած է աղացած մսից, տոմատի 
խյուսից, համեմունքներից և այլն), սոյայի սոուս, սնկի սոուս, վուստերյան (Worcester) 
սոուս, տոմատի կետչուպ (պատրաստված է տոմատի խյուսից, շաքարից, քացախից և 
համեմունքներից) և այլ տոմատի սոուսներ, նեխուրի աղ (կերակրի աղի և բարակ 
աղացած նեխուրի սերմերի խառնուրդ) և այլն 

10.84.12.100 Սոուս սոյայի 

10.84.12.300 Կետչուպ և սոուսներ տոմատի, այլ 

10.84.12.500 Ալյուր և փոշի մանանեխի, մանանեխ պատրաստի 

10.84.12.530 Ալյուր և փոշի մանանեխի 

10.84.12.550 Մանանեխ պատրաստի 

10.84.12.700 Սոուսներ և մթերք սոուսներ պատրաստելու համար, համեմունք և ամոքանք խառը, 
այլ 

10.84.12.730 Մայոնեզներ, սոուսներ էմուլսացված, այլ 

10.84.12.790 Համեմունք և ամոքանք խառը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.84.2 Համեմունք մշակված 

10.84.21 Պղպեղ սև (piper spp.), մշակված 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- Piper տեսակի պղպեղ սև (ստացվում է չհասած պտուղները ապխտելուց) կամ 
սպիտակ (ստացվում է գրեթե հասած պտղից թրջելու կամ խմորման միջոցով 
հեռացնելով միջուկը կամ արտաքին թաղանթը կամ ստանում են սև սերմերից` 
հեռացնելով թաղանթները) (չեն ներառվում չմշակված, ինչպես նաև չչորացրած 
սերմերը և պտուղները - 01.28.12)  

10.84.21.000 Պղպեղ սև (piper spp.), մշակված 
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10.84.22 Պղպեղ կարմիր (capsicum spp.), չորացրած, մշակված 
 
- Capsicum ցեղի պտուղները չորացրած, մանրացրած կամ աղացած (չեն ներառվում 
չորացրած, բայց չմշակված պտուղները - 01.28.12) 

10.84.22.000 Պղպեղ կարմիր (capsicum spp.), չորացրած, մշակված 
10.84.23 Դարչին մշակված. այլ համեմունք մշակված 

 
- դարչին և դարչնածառի ծաղիկներ չորացրած մանրացրած (չեն ներառվում 
չմանրացրած և չաղացած դարչինը և դարչնածառի ծաղիկները - 01.28.12) 
- մեխակ աղացած կամ մանրացրած (չեն ներառվում չմանրացրած և չաղացած 
մեխակը - 01.28.12) 
- մշկընկույզ աղացած կամ մանրացրած (չի ներառվում չմանրացրած և չաղացած 
մշկընկույզը - 01.28.12 
- վանիլ, չորացրած մանրացրած (չի ներառվում չորացրած, բայց չմշակված վանիլը - 
01.13.40) 
- հիլ աղացած կամ մանրացրած (չի ներառվում չմանրացրած և չաղացած հիլը - 
01.13.40) 
- սերմեր անիսոնի, բադյանի, ֆենհելի, գինձի, սամիթի, չամանի, գիհի 
հատապտուղներ աղացած կամ մանրացրած(չեն ներառվում չմանրացրած և 
չաղացած սերմերը - 01.13.40) 
- կոճապղպեղ, զաֆրան, ծոթոր, դափնետերև և այլ համեմունքներ աղացած կամ 
մանրացրած (չեն ներառվում չմանրացրած և չաղացած տվյալ համեմունքները - 
01.13.40, օշարակում պահածոյացրած կոճապղպեղը - 15.33.25) 

10.84.23.100 Դարչին մշակված 

10.84.23.200  Մեխակ 

10.84.23.300 Վանիլ 

10.84.23.400 Մշկընկույզ 

10.84.23.500 Հիլ 

10.84.23.600 Կոճապղպեղ 

10.84.23.700 Դափնետերև 

10.84.23.900 Այլ  համեմունքներ (անիսոն, բադյան, ֆենհել, գինձ, չաման, ծոթոր, սամիթ, գիհ և 
այլն) 

10.84.3 Աղ սեղանի (կերակրի) 
10.84.30 Աղ սեղանի (կերակրի) 
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Կերակրի աղն ունի շատ մաքուր սպիտակ գույն: Չբնափոխված աղն օգտագործվում է 
նաև կենդանիներին կերակրելու համար և ձմռանը` որպես հալեցնող ազդակ: 
 
- աղ, որը յոդացված, ֆոսֆատացված և մշակված է այնպես, որ չոր մնա 
- աղ, որին ավելացված են գնդիկների առաջացումը կանխող ազդակներ 
- աղ, որը բնափոխվել է մշակման միջոցով 
 
Բացառվում է` 
- նատրիումի քլորիդի լուծույթը (ներառյալ ծովաջուրը) որպես դեղամիջոց) 
- նատրիումի քլորիդի մշակված բյուրեղները` յուրաքանչյուրը 2,5 գ-ից ոչ պակաս 
(բացի օպտիկական տարրերից) (20.59.59)  
 - նատրիումի քլորիդից ստացված օպտիկական տարրերը (32.50) 

10.84.30.100 Աղ սեղանի (կերակրի) 
10.84.30.200 Քարաղ (չոր ձևով արդյունահանվող) 

10.84.30.900 Աղ, այլ 

10.84.9 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.84.99 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.84.99.000 Համեմունքի մշակման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

10.85 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ 
10.85.1 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-պատրաստի (ջերմամշակման ենթարկված, պատրաստված, համեմված) 
սննդամթերք և կերակրատեսակներ, վակուումային փաթեթավորումով կամ 
տուփերում պահածոյացված 
- ազգային և տեղական  կերակրատեսակներ (երկու և ավել մթերք պարունակող) 
 
Պատրաստի սննդամթերքը և կերակրատեսակները սովորաբար փաթեթված են և 
պիտակավորված վաճառքի համար 

10.85.11 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ մսի, մսային ենթամթերքի կամ 
արյունի հիմքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
«Պատրաստի սննդամթերք» անվանվում է սննդամթերքը, որը պարունակում է 20%-
ից ավել համապատասխան տեսակի միս և դրա ենթամթերքը: 
Մսի և մսի ենթամթերքի, ներառյալ ցանկացած տեսակի և ծագման ճարպերի, 
տոկոսային բաղադրությունը որոշելու համար տես Commition Regulation (EEC) 226.89 
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(OJ NL29,31,1 1989), էջ 11: 
Տոկոսային բաղադրությունը որոշելու ժամանակ դոնդողանյութը և սոուսները 
վերջնական արդյունքի մեջ հաշվի չեն առնվում: 
 
- պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ տավարի և հորթի մսից  
- պատրաստի կերակրատեսակներ և մթերք խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդները, 
բացի 10.13.14 ենթակարգում ներառվածից 
- մթերք արյունից, բացի «սև պուդինգից» համանման մթերքից 
 
- եփելուց հետո պահածոյացրած ընտանի թռչուններ և ընտանի թռչունների մասեր, 
այդ թվում` 
- հավի ճուտը դոնդողակում 
- հավի ճտի կիսաններ և քառորդամասեր սոուսի մեջ և հնդկահավի, բադի կամ հավի 
ճտի ամբողջական ոտքեր, այդ թվում` սառեցրած 
- պատրաստի կերակրատեսակներ, որոնք պարունակում են ընտանի թռչունների 
միս, որպես հիմնական բաղադրամաս, այլ մթերքի հետ, ինչպիսիք են` բանջարեղենը, 
բրինձը կամ մակարոնեղենը 
 
 
Բացառվում է` 
- համասեռված մթերքը (10.86.10) 
- համասեռված պահածոները մսից մանկական սննդի համար (10.86.10) 

10.85.11.100 Պատրաստի սննդամթերք` տավարի և հորթի մսից, ներառյալ պահածոները  

10.85.11.110 Պատրաստի սննդամթերք` տավարի և հորթի մսից կամ ենթամթերքից, այլ, 
ներառյալ արյունը 

10.85.11.120 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ տավարի և հորթի մսից՝ ազդրերից, 
թիակային մասերից և դրանց հատվածքներից 

10.85.11.130 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ տավարի և հորթի մսից`թիակային 
մասերից և դրանց հատվածքներից, բացի թարմից, պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը 
դրածից կամ աղաջրի մեջ եղածից, չորացրածից կամ ապխտածից 

10.85.11.200 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ խոզի մսից՝ ազդրերից, թիակային 
մասերից և դրանց հատվածքներից 

10.85.11.210 Պատրաստի սննդամթերք կամ պահածոներ խոզի մսից`թիակային մասերից և 
դրանց հատվածքներից, բացի թարմից, պաղեցրածից, սառեցրածից, աղը դրածից 
կամ աղաջրի մեջ եղածից, չորացրածից կամ ապխտածից 

10.85.11.220 Պատրաստի սննդամթերք խոզի մսից և ենթամթերք պարունակող, ներառյալ 
խառնուրդներ, ճարպեր, բացի համասեռված պատրաստի կերակրատեսակներից 

10.85.11.230 Պատրաստի սննդամթերք խոզի մսից, ներառյալ խառնուրդներ և ճարպեր, բացի 
պատրաստի կերակրատեսակներից, երշիկեղենից,մածուկներից և պաշտետներից, 
համասեռված պատրաստի մթերքից 
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10.85.11.300 Մթերք պատրաստի և պահածոներ ընտանի թռչունների մսից 

10.85.11.310 Մթերք պատրաստի կամ պահածոներ այլ ընտանի թռչունների մսից 

10.85.11.320 Մթերք ենթամթերքից, ներառյալ արյունը, չներառված ուրիշ խմբավորումերում 

10.85.12 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ ձկնային և ծովամթերային 
հիմքով 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- եփած կամ գոլորշու վրա պատրաստված, գրիլի մեջ տապակած, ջեռեփած կամ 
պատրաստված այլ եղանակով ձուկ (ապխտած միս, որը մինչև ապխտելը կամ 
ապխտելու ժամանակ եփվել է, դասակարգվում է 10.20.21 ենթակարգում, այն 
պայմանով, որ այն չի պատրաստվել ոչ մի այլ եղանակով) 
- քացախի, բուսական յուղի և այլնի մեջ պատրաստված կամ պահածոյացրած ձուկ` 
թթու դրած ձուկ, ձկան երշիկ, ձկան մածուկ, «անձրուկից» և «սաղմոնից» անվան 
տակ հայտնի մթերքը և այլն 
- այլ եղանակով պատրաստված կամ պահածոյացրած ձուկ և ձկան մասերը 
- որոշ սննդամթերք, որը պարունակում է ձուկ (ներառյալ այսպես կոչված 
«պատրաստի կերակրատեսակներ»-ը) 
 - թառափի ձկնկիթ, պատրաստվում է թառափի ձկների (բելուգա, զութխ (սեվրյուգա), 
թառափ) ձկնկիթներից, որոնք բնակվում են մի շարք տարածքների (Իտալիա, 
Ալյասկա, Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան) գետերում 
- ձկնկիթի փոխարինիչներ, օգտագործվում են որպես ձկնկիթ, բայց պատրաստվում 
են  
-ձկների շատ տեսակների ձկնկիթից, բացի թառափից (օրինակ` սաղմոնի, 
գայլաձկան, թյուննոսի, ծածանի, ձողաձկան և այլն)  
-խեցեմորթներ, կակղամորթներ և այլ ջրային անողնաշարավորներ պատրաստված 
կամ պահածոյացրած 
 
10.20.25 ենթակարգի պարզաբանումները կիրառելի են նաև խեցեմորթների, 
կակղամորթների և այլ ջրային անողնաշարավորների համար, բացի խեցիներով 
խեցեմորթներից, որոնց եռացնում են ջրում կամ գոլորշու վրա (10.20.31) 
 
Բացառվում է` 
- ձկան ապուրները (10.89.11)  

10.85.12.100 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ ձկնային հիմքով 

10.85.12.200 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ  ծովամթերային, խեցեմորթային 
հիմքով 
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10.85.13 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ բանջարեղենային հիմքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տոմատներ, բանջարեղեն, անկախ նրանից ամբողջական են, թե կտորներով, բացի 
քացախով կամ քացախաթթվով պատրաստված կամ պահածոյացրածից, որոնք 
դասակարգվում են 10.39.12 ենթակարգում: Տոմատների, բանջարեղենի 
դասակարգման համար տարողության տեսակը նշանակություն չունի:  
Համասեռված պատրաստված կամ պահածոյացրած տոմատներ, բանջարեղեն 
(այսինքն, տոմատի խյուս, տոմատի մածուկ կամ խտանյութ), ինչպես նաև տոմատի 
հյութ, որի մեջ չոր զանգվածի պարունակությունը կազմում է 7 զանգ. % և ավելի:  
  
Բացառվում է` 
- տոմատի կետչուպը և այլ տոմատի սոուսները (10.39.12) 
- տոմատի հյութը և դրանից պատրաստի արտադրատեսակները (10.86.10) 
- տոմատի փոշին, որն ստացվում է չորացրած տոմատից պատրաստված փաթիլների 
աղալուց (10.39.13) 

10.85.13.000 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ բանջարեղենային հիմքով 
10.85.14 Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ առանց խմորիչի խմորի հիմքով 

(մակարոնային կերակրատեսակներ) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- առանց խաշի խմոր, ենթարկված նախնական ջերմամշակման և դրանից 
արտադրատեսակներ (մակարոնեղեն), որոնք կարող են լինել եփած, ցանկացած 
հարաբերակցությամբ մսի, ձկան, պանրի կամ այլ մթերքի լցոնով կամ 
պատրաստված լինել այլ եղանակով (օրինակ` պատրաստի կերակրատեսակներ, 
որոնք պարունակում են այլ բաղադրամասեր, ինչպիսիք են` բանջարեղենը, սոուսը, 
միսը), տեղափոխումը կամ պահումը հեշտացնելու համար դրանք, սովորաբար, 
չորացնում են, երբեմն էլ սառեցնում  

10.85.14.100 Մակարոնեղեն, ենթարկված ջերմամշակման, լցոնով կամ պատրաստված այլ 
եղանակով 

10.85.14.110 Մակարոնեղեն, ներառյալ արտադրատեսակներ մսի, ձկան, պանրի և այլ լցոնով 

10.85.14.120 Խմոր առանց խաշի, ենթարկված նախնական ջերմամշակման 

10.85.14.130 Պելմեններ 

10.85.14.140 Վարենիկներ 

10.85.14.150 Մակարոնեղեն ձկան, խեցեմորթների, կակղամորթների և այլ ջրային 
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անողնաշարավորների լցոնով 

10.85.14.160 Մակարոնեղեն լցոնով, այլ 

10.85.14.170 Մակարոնեղեն, այլ, ներառյալ չորացրածը,սառեցրածը,պատրաստի 
կերակրատեսակները 

10.85.14.180 Մակարոնեղեն չորացրած 

10.85.14.190 Մակարոնեղեն, այլ չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.85.19 Պատրաստի այլ սննդամթերք և կերակրատեսակներ, ներառյալ սառեցրած 
պատրաստի պիցցան   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պատրաստի կերակրատեսակներ  և այլ սննդամթերք, որոնք ներառված չեն այլ 
խմբավորումներում 

- մթերք, որն օգտագործվում է սննդի մեջ կամ անմիջապես, կամ վերամշակումից 
հետո (օրինակ` եփել,  ջրի, կաթի մեջ լուծել կամ եռացնել և այլն), ինչպիսիք են` 
նախաճաշեր փոշու կամ հատիկների տեսքով, հոտավետացված` շոկոլադի 
հավելումով, սառեցրած պիցցան և այլն 

- արտադրատեսակներ, որոնք ամբողջովին կամ մասնակիորեն բաղկացած են 
սննդամթերքից և օգտագործվում են խմիչքների և պատրաստի արտադրանքի 
պատրաստման համար, օրինակ՝ քիմիական նյութերի (օրգանական թթուներ, 
կալցիումի աղեր և այլն) և մանր աղացվածքի ալյուրի խառնուրդից պատրաստված 
արտադրատեսակները 

 

Բացառվում է` 

-ձավարեղենի շիլա պատրաստի նախաճաշի տեսքով («չոր նախաճաշ») (10.61.33) 

-ուտելի սննդամթերք, որն օգտագործվում է պատարաստի կերակրատեսակներում և 
ըմպելիքներում (10.89.1) 

-հում (չպատրաստված) պիցցան` բաղկացած պիցցայի խմորից`ծածկված տարբեր 
տեսակի բաղադրատարրերով` պանիր, լոլիկ, կարագ միս, ձկնեղեն (10.61.24) 

-պիցցա պատրաստած կամ եփած (10.72.19) 
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10.85.19.100 Պատրաստի այլ սննդամթերք և կերակրատեսակներ 

10.85.19.200 Սառեցրած պիցցա 

10.85.9 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.85.99 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

10.85.99.000 Պատրաստի սննդամթերքի և կերակրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.86 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ 
10.86.1 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ 
10.86.10 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հատուկ նշանակման պատրաստի սննդամթերք` երեխաների (ներառյալ 
նորածինները) համար, ցածր կալորիականության, բժշկական դիետիկ, նատրիումի 
ցածր պարունակությամբ (ներառյալ դիետիկ աղերը), սնձան չպարունակող, 
մարզիկների համար, շաքարախտով հիվանդների համար, մի շարք վիտամիններով և 
հանքային նյութերով հատուկ հարստացրած  
 
 - մսից և մսի կամ արյան ենթամթերքից պատրաստված համասեռված մթերք, որն 
իրենից ներկայացնում է բարակ կտրտված, կշռածրարված 250գ.-ից ոչ ավել 
զտաքաշի փաթեթվածքով մանկական կամ դիետիկ կեր, որին կարող են ավելացված 
լինեն որպես համեմունքներ, կոնսերվանտ կամ այլ նպատակներով ոչ մեծ 
քանակության ցանկացած բաղադրիչներ, այն կարող է պարունակի ոչ մեծ 
քանակության մսի փոքր կտորներ  
   
- համասեռացված բանջարեղեն, որն իրենից ներկայացնում է բարակ կտրտված, 
կշռածրարված 250գ-ից ոչ ավելի զտաքաշի փաթեթվածքով մանկական կամ դիետիկ 
պատրաստի կերակրատեսակ, որին կարող են ավելացված լինեն որպես համեմունք, 
կոնսերվանտ կամ այլ նպատակներով ոչ մեծ քանակության ցանկացած 
բաղադրիչներ, այն կարող է պարունակի ոչ մեծ քանակության բանջարեղենի փոքր 
կտորներ  
 
- համասեռված պտղահատապտղային մթերք, որն իրենից ներկայացնում է բարակ 
կտրտված, կշռածրարված 250գ-ից ոչ ավելի զտաքաշի փաթեթվածքով մանկական 
կամ դիետիկ կեր, որին կարող են ավելացված լինեն որպես համեմունք, կոնսերվանտ 
կամ այլ նպատակներով ոչ մեծ քանակության ցանկացած բաղադրիչներ, այն կարող 
է պարունակի ոչ մեծ քանակության պտուղներ կամ մր•երի փոքր կտորներ  
 
- համասեռված բաղկացուցիչ սննդամթերք, որն իրենից ներկայացնում է մանր 
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համասեռված երկու կամ ավելի բաղադրիչներից (միս, ձուկ, բանջարեղեն, մրգեր), 
կշռածրարված 250գ-ից ոչ ավելի զտաքաշի փաթեթվածքով դիետիկ կեր, որին 
կարող են ավելացված լինեն այլ բաղադրիչներ (պանիր, ձու, ձվի դեղնուց, օսլա, 
դեկստրին, աղ, վիտամիններ) դիետիկ նպատակներով կամ որպես համեմունք, 
կոնսերվանտ կամ այլ նպատակներով, այն կարող է պարունակի ոչ մեծ 
քանակության այդ բաղադրիչների փոքր կտորներ, օգտագործվում է կամ 
անմիջապես, կամ տաքացնելուց հետո, սովորաբար կշռածրարված է լինում 
հերմետիկ կամ թիթեղյա բանկաների մեջ  
մեկանգամյա օգտագործման համար  
   
- մանրածախ առևտրի համար կշռածրարած մանկական սնունդ` բրնձի կամ 
վարսակի եփուկով կաթնային խառնուրդներ, վիտամինացված բանջարեղեն-ալրային 
խառնուրդներ, բրինձ-կաթնային խառնուրդներ գազարի հետ, ալրային սննդարար 
խառնուրդներ` հարստացված բանջարեղենային և պտղային փոշիներով, ձավարի 
եփուկներ շաքարի և չոր կաթի հետ, սպիտակաձավարի կաթնային քաղցր շիլա, 
խյուսանման բանջարեղենի ապուրներ մսով կամ առանց մսի 

10.86.10.100 Մթերք համասեռված մսից, ենթամթերքից մսի կամ արյան, բացի երշիկեղենից 

10.86.10.300 Բանջարեղեն համասեռված, պահածոյացրած առանց քացախի, չսառեցրած, այլ 

10.86.10.500 Մթերք համասեռված պտղահատապտղային (ջեմեր, դոնդողակներ, խյուսեր, 
մածուկներ ընկույզի) 

10.86.10.600 Խառնուրդներ համասեռված սննդամթերքի մանկական կամ դիետիկ սննդի համար 
250 գ կշռից պակաս փաթեթավորմամբ 

10.86.10.700 Սնունդ մանկական, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

10.86.10.730 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա 

10.86.10.731 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա, չոր 

10.86.10.732 Սնունդ մանկական կաթի հիմքի վրա, հեղուկ կամ մածկանմամ 

10.86.10.750 Սնունդ մանկական ալյուրի հիմքի վրա 

10.86.10.751 Խառնուրդներ եփուկների` հնդկացորենի, բրնձի, վարսակի 

10.86.10.790 Սնունդ մանկական, այլ 

10.86.10.791 Պահածոներ համասեռված, մսի 

10.86.10.792 Պահածոներ պտղաբանջարեղենային և մրգային 
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10.86.10.793 Հյութեր մանկական 

10.86.10.900 Սննդամթերք դիետիկ, այլ 

10.86.9 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.86.99 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.86.99.000 Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.89 Այլ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում   
10.89.1 Ապուրներ, ձվամթերք, խմորիչներ և այլ սննդամթերք. լուծամզուքներ և հյութեր մսից, 

ձկից և ջրային անողնաշարավորներից 
10.89.11 Ապուրներ, արգանակներ և նախապատրաստվածք դրանց պատրաստման 

համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ապուրների և արգանակների պատրաստման համար մթերք, որոնց պահանջվում է 
ավելացնել միայն ջուր, կաթ և այլն 
- պատրաստի ապուրներ և արգանակներ, որոնք օգտագործվում են անմիջապես 
տաքացումից հետո, հիմնականում հիմնված են լինում բուսական մթերքի (մանր 
աղացվածքի ալյուր, օսլա, տապիոկ, մակարոնեղեն և այլն), մսի, մսի լուծամզուքների, 
ճարպի, ձկան, խեցեմորթների, կակղամորթների, պեպտոնների, ամինաթթուների 
կամ խմորիչների լուծամզուքների վրա, կարող են պարունակել զգալի քանակի աղ, 
պատրաստված են լինում հաբերի, բրիկետների, խորանարդիկների տեսքով, հեղուկ 
կամ փոշենման վիճակով  
 
Բացառվում է` 
- մսի լուծամզուքները և հյութերը ձկներից և ջրային անողնաշարավորներից (10.13.14) 

10.89.11.000 Ապուրներ, արգանակներ և նախապատրաստվածք դրանց պատրաստման համար  
10.89.12 Ձու առանց կճեպի, ձվի դեղնուց, թարմ կամ պահածոյացված. ձու կճեպով, 

պահածոյացված կամ ենթարկված ջերմամշակման. ձվի սպիտակուց 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բոլոր տեսակի թռչունների ամբողջական ձվեր առանց կլեպի, կարող են լինել թարմ, 
չորացրած, ջրի մեջ կամ գոլորշով եփած, սառեցրած կամ այլ եղանակով 
պահածոյացրած, կարող են պարունակել նաև շաքար կամ այլ քաղցրացնող 
հավելումներ, օգտագործվել, բացի սննդաթերքից, նաև տեխնիկական 
նպատակներով (կաշվի դաբաղման համար) 
 
- բոլոր տեսակի թռչունների ձվերի դեղնուցներ, որոնք պետք է բավարարեն 
Հանձնաժողովի (ԵՄ) 2454/93 (OJ N L 253, 11.10.1993, էջ.1) 16-րդ կանոնակարգի 
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պահանջներին, կարող են լինել չորացրած վիճակում կամ պահածոյացրած, 
օգտագործվել հրուշակեղենի, ալրեղենի` մակարոնեղենի և այլնի արտադրության մեջ 
   
- ձվի ալբումին, որը հանդիսանում է ձվի սպիտակուց և դասվում է կենդանական 
սպիտակուցների թվին, լուծվում է ինչպես հիմքերի, այնպես էլ ջրի մեջ, տաքացման 
ժամանակ մակարդվում է, լինում է մածուցիկ հեղուկի, թափանցիկ դեղին փաթիլների 
կամ դեղնավուն փոշու տեսքով 

10.89.12.300 Մթերք ձվի, բացի ալբումինից, թարմ, չորացրած, եփած, տրված ձևով, սառեցրած 
կամ պահածոյացրած այլ եղանակով 

10.89.12.310 Դեղնուց ձվի չորացրած 

10.89.12.390 Մթերք ձվի թարմ կամ պահածոյացրած, այլ 

10.89.12.500 Ալբումին ձվի 

10.89.13 Խմորիչներ (ակտիվ և ոչ ակտիվ). այլ միաբջիջ անկենդան մանրէներ, 
պատրաստի փոշիներ հացաթխման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ակտիվ խմորիչներ, որոնք սովորաբար առաջացնում են խմորում, բաղկացած են մի 
քանի միկրոօրգանիզմներից (հիմնականում Saccharomyces ցեղից), որոնք բազմանում 
են սպիրտային խմորման ժամանակ 
- ոչ ակտիվ խմորիչներ 
 
- գարեջրի խմորիչներ, առաջանում են գարեջրի խմորման գուռերում, ունեն դեղնա-
դարչնագույն խմորանման զանգվածի կամ չոր նյութի տեսք, սովորաբար հմուլի դառը 
համով և գարեջրի հոտով 
- սպիրտի խմորիչներ, ստացվում են թորման սարքերում, խմորման գործընթացի 
ժամանակ, օրինակ` հացահատիկի, կարտոֆիլի կամ մրգերի խմորման ժամանակ, 
ունեն կրեմագույն պինդ, խմորանման զանգվածի տեսք, թորման համար 
օգտագործվող նյութի հոտով 
- հացաթխման խմորիչներ, արտադրվում են հատուկ պայմաններում խմորիչների 
շտամմերի բազմացման ժամանակ, որոնք մշակվում են կերամաթի նման 
ածխաջրային միջավայրում, լինում են մամլած դեղնա-մոխրագույն չորսուի տեսքով 
(մամլած խմորիչներ), որոնք երբեմն ունենում են սպիրտի հոտ, իրացվում են 
չորացրած վիճակում (սովորաբար հատիկներով) կամ հեղուկ խմորիչների տեսքով 
- մշակովի խմորիչներ, լաբորատոր պայմաններում պատրաստված խմորիչների 
մաքուր շտամմեր, կարող են գտնվել կախույթային վիճակում թորած ջրում, 
դոնդողանյութում կամ ագար-ագարում 
- խմորիչներ արտադրված մշակովի խմորիչներից խմորման հաջորդական 
գործընթացների արդյունքում, օգտագործվում են տեխնիկական խմորիչներ ցանելու 
համար, սովորաբար իրացվում են խոնավ մամլած կամ համաչափ զանգվածի կամ 
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հեղուկ կախույթի տեսքով  
- ոչ ակտիվ խմորիչներ, ստացվում են գարեջրի, սպիրտի կամ հացաթխման 
խմորիչների չորացման արդյունքում, երբ դրանք դառնում են ոչ բավարար ակտիվ 
հետագա օգտագործման համար, օգտագործվում են սննդի մեջ (վիտամին B 
ստանալու համար որպես հումք) կամ որպես կենդանիների համար կեր 
- չորացած խմորիչների այլ տեսակներ (օրինակ` Candida lipolytica կամ tropicalis, 
Candida maltosa), ստացվում են Saccharomyces չպատկանող խմորիչներից 
ածխաջրածին կամ ածխաջուր պարունակող սնուցող միջավայրում մշակված 
խմորիչների չորացումից, հարուստ են պրոտեինով և օգտագործվում են որպես 
անասնակեր, հայտնի են որպես ապարապրոտեիններ (սպիտակուցներ նավթից) կամ 
խմորիչների կենսապրոտեիններ 
- այլ մանրէներ միաբջիջ մեռած, ստացվում են ածխաջրածիններ կամ ածխածնի 
երկօքսիդ պարունակող սնուցող միջավայրում մանրէների մշակման արդյունքում, 
հարուստ են պրոտեինով և օգտագործվում են որպես անասնակեր 
 
- հացաթխման պատրաստի փոշիներ, որոնք բաղկացած են քիմիական նյութերի 
(օրինակ` նատրիումի երկկարբոնատ, գինեթթու, ֆոսֆորական թթվի աղեր և այլն) 
խառնուրդներից, այդ թվում` օսլայի հավելումով, օգտագործվում են հացաթխման 
արտադրության մեջ խմորը փխրեցնելու համար 

Բացառվում է` 
- հացահատիկային մշակաբույսերի ինքնաբարձրացող ալյուրը, որին ավելացված է 
հացաթխման փոշի (10.61.21 և 10.61.22) 
- ինքնատարրալուծված խմորիչները (15.89.14) 
- միկրոօրգանիզմների կուլտուրաները (բացի խմորիչներից) և պատվաստանյութերը 
(21.20.21) 
- խմորիչները (ամիլազները, պեպսիները, շրդանը) (20.14.64) 

10.89.13.300 Խմորիչներ հացաթխման, խմորիչներ ակտիվ 

10.89.13.330 Խմորիչներ հացաթխման չոր 

10.89.13.350 Խմորիչներ հացաթխման, հեղուկ կամ մամլած 

10.89.13.390 Խմորիչներ ակտիվ, այլ 

10.89.13.391 Խմորիչներ գարեջրի 

10.89.13.392 Խմորիչներ սպիրտի 

10.89.13.500 Խմորիչներ ոչ ակտիվ, մանրէներ միաբջիջ մեռած, այլ 

10.89.13.700 Փոշիներ պատրաստի հացաթխման 

10.89.14 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից, խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ 
ջրային անողնաշարավորներից, այդ թվում՝ 
- լուծամզուքներ մսից, ստացվում են միսը գոլորշու վրա ճնշման տակ եփելու և 
հեղուկը խտացնելու եղանակով 
- հյութեր մսից, ստացվում են հում միսը մամլելուց 
- լուծամզուքներ ձկից կամ խեցեմորթներից, կակղամորթներից և այլ ջրային 
անողնաշարավորներից, ստացվում են ձկան, խեցեմորթների, կակղամորթների և այլ 
ջրային անողնաշարավորների հում մսի լուծամզուքների խտացումից 
- հյութեր, ստացվում են հում ձուկը, խեցեմորթները, կակղամորթները և այլ ջրային 
անողնաշարավորները մամլելուց  
 
Լուծամզուքներն օգտագործվում են սննդամթերք պատրաստելու համար, օրինակ՝ 
ապուրներ, սոուսներ: Հյութերն օգտագործում են, հիմնականում, որպես դիետիկ 
սննդամթերք: 

10.89.14.100 Լուծամզուքներ և հյութեր մսից 

10.89.14.200 Լուծամզուքներ և հյութեր ձկից 

10.89.14.300 Լուծամզուքներ և հյութեր ջրային անողնաշարավորներից, խեցեմորթներից, 
կակղամորթներից 

10.89.15 Լուծամզուքներ և հյութեր բուսական. պեպտինանյութեր. սոսինձներ և 
թանձրացուցիչներ բուսական 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -բուսական հյութեր և լուծամզուքներ, որոնք սովորաբար ստացվում են բնական 
քրտնաթորումից, կտրելուց կամ լուծիչների օգնությամբ լուծամզումից, այն 
պայմանով, որ դրանք չպետք է ներառված լինեն 01.11.9 ենթակարգում, տարբերվում 
են եթերայուղերից և լուծամզված խեժերից նրանով, որ բացի ցնդող բուրավետ 
բաղադրիչներից, ավելի մեծ քանակով պարունակում են այլ բուսական հիմքեր 
(օրինակ` քլորոֆիլ, աղաղներ, դառը նյութեր, ածխաջրեր և այլ արտազատված 
նյութեր), այդ բուսական հյութերը և լուծամզուքներն են` 
- ափիոնը` չհասած խաշխաշի չորացրած հյութը (Papaver somniferum), ստացվում է 
սերմաունդերի կամ ցողունի կտրումից կամ լուծամզումից, սովորաբար լինում է 
տարբեր չափերի գնդերի կամ բլիթների տեսքով 
- մատուտակը` լուծամզված Leguminosae ընտանիքի բույսերի չորացրած 
արմատներից տաք ջրի օգնությամբ, ճնշման տակ աստիճանական խտացումով, 
լինում է հեղուկ վիճակում, փոշու, կտորների, ձողիկների, բլիթների կամ բլոկերի 
տեսքով  
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- գայլուկի լուծամզուքը 
- երիցուկի լուծամզուքը` ստացված հիմնականում տարբեր տեսակի ծաղիկների 
(օրինակ` Chrysanthensum cinerariaefolium) լուծամզումից օրանական լուծիչների 
օգնությամբ 
- ռոտենոն (derris, cube, timbo, barbasco և այլն) պարունակող բույսերի արմատների 
լուծամզուքները  
- Gannabis (կանեփ) տեսակի ցանկացած բույսի լուծամզուքները և թուրմերը, բացի 
խեժից 
- մարդ-արմատի (ժենշեն) լուծամզուքը` ստացված ջրային կամ սպիրտային 
լուծամզումից, այդ թվում` կշռածրարված (չի ներառվում մարդարմատի լուծամզուքի և 
այլ բաղադրիչների, օրինակ` գլյուկոզի (խաղողաշաքար), խառնուրդները, որոնք 
օգտագործվում են թեյ կամ խմիչքներ պատրաստելու համար - 10.89.19) 
- հալվեն, խիտ, շատ դառը համով հյութ է, ստացվում է Liliaceae ընտանիքի մի քանի 
տեսակներից 
- պոդոֆիլլը, խեժային նյութ է լուծամզված սպիրտի միջոցով Podophyllum peltatum -ի 
չորացրած ընդերացողունից 
- կուրարեն, Stryctmos ընտանիքի տարբեր բույսերի տերևների և արմատների ջրային 
լուծամզուք է 
- կասսիի լուծամզուքը` ստացված Հարավային Ամերիկայում աճող Simarouhaceae 
ընտանիքի նույն անվան թփի փայտից (չի ներառվում կասսինը, Quassia amara փայտի 
հիմնական դառը լուծամզուքը) 
- այլ բժշկական լուծամզուքները, օրինակ` բելադոնայի, բեկուն դժնիկի, աշորայի 
որոմների, ձարխոտի, մոլեխինդի, համամելիսի, կոլոցինտի, կոկայի, սոճու 
բողբոջների, վալերիանիի, սխտորի, օձասխտորի, ռևանդենու, քինաքինայի, 
հնդկարմավի, արալենու, ջալապի  
- բադախոտը, պինդ, քաղցր հյութ է, ստացվում է հացենու մի քանի տեսակների 
ճեղքումից 
- Bird line, մածուցիկ և ծորելի կանաչավուն գույնի սոսինձ, ստացվում է ճագումի և 
փշարմավի պտուղներից 
- կասիի միջուկից ջրային լուծամզուքը (չեն ներառվում կասիի ունդերը և միջուկը - 
01.11.9) 
- Gum kino, մի քանի արևադարձային բույսերի թանձրացած հյութ, որն 
օգտագործվում է դաբաղման ժամանակ և բժշկության մեջ 
- ճապոնական (չինական) լաքը (բնական լաք), հյութ է, որն ստացվում է մի քանի 
տեսակի թփերից և հայտնի է որպես ուրուշի, աճում է Հեռավոր Արևելքում (օրինակ` 
Rhus vernicifera), օգտագործվում է տարբեր արտադրատեսակների (սկուտեղների, 
զարդեղենի արկղիկների) պատման կամ զարդարման համար 
- ազիմինի հյութը, այդ թվում` չորացրած, բայց չմաքրված, ինչպես պապաինը 
(պապաինը ներառվում է 20.14.64 ենթակարգում) 
- կոլայի լուծամզուքը, ստացվում է կոլայի ընկույզներից (Cola-ի տարբեր տեսակների 
սերմերից, օրինակ` Cola nitida), օգտագործվում է հիկնականում որոշակի խմիչքների 
արտադրության մեջ 
- կեշյու ընկույզների կլեպի լուծամզուքը (կեշյու ընկույզների կլեպի հեղուկ 
լուծամզուքից պոլիմերները ներառվում են 20.16.59 ենթակարգում) 
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- վանիլային բևեկնը 
 
Հյութերը հիմնականում լինում են խտացրած կամ պինդ վիճակում: Լուծամզուքները 
կարող են լինել հեղուկ, փոշենման կամ պինդ: «Թուրմերը» դա սպիրտում լուծված 
լուծամզուքներն են, այսպես կոչված «հեղուկ լուծամզուքները»` լուծամզուքի լուծույթն է 
սպիրտում, գլիցերինում կամ հանքային յուղում: Թուրմերը և հեղուկ լուծամզուքները 
հիմնականում ստանդարտացված են (օրինակ` երիցուկի լուծամզուքը 
ստանդարտացվում է հանքային յուղերի ավելացման հաշվին, այն ավելացվում է 
այնքան, որպեսզի ստացվի երիցուկի ստանդարտ պարունակությամբ առևտրական 
տեսակներ` 2%, 20% կամ 25%): Պինդ լուծամզուքներն ստանում են լուծույթի 
շոգեհանման հաշվին: Որոշ լուծամզուքներին ավելացվում է իներտ նյութեր ավելի 
դյուրին փոշու վերածվելու համար (օրինակ` ափիոնի մեջ ավելացվում է որոշակի 
քանակի օսլա, որպեսզի ստացվի հայտնի համամասնությամբ մորֆին պարունակող 
արտադրանք): Այդպիսի նյութերի ավելացումը չի ազդում այդ պինդ նյութերի 
դասակարգման վրա: 
 
Լուծամզուքները կարող են լինել հասարակ կամ բարդ: Հասարակ լուծամզուքներն 
ստացվում են միայն մեկ տեսակի բույսի մշակումից: Բարդ լուծամզուքներն ստացվում 
են կամ հասարակ լուծամզուքների խառնումից, կամ բույսերի մի քանի տեսակների 
խառնուրդների մշակումից: Բարդ լուծամզուքները (ցանկացած ձևով, նույնիսկ 
սպիրտային թուրմերը), հետևաբար պարունակում են բույսերի մի քանի տեսակների 
բաղադրիչներ: 
Տվյալ ենթակարգի բուսական հյութերը և լուծամզուքները սովորաբար հանդիսանում 
են տարբեր վերջնական արտադրանքների հումք (տվյալ ենթակարգում չեն 
ներառվում, եթե ավելացված այլ նյութերը դրանց դարձնում են պիտանի ուտելու 
համար կամ որպես դեղամիջոց և այլն - 10.89.11, 21.20.1 և այլն)  
Տվյալ ենթակարգի մի քանի արտադրանք միջազգային փաստաթղթերով համարվում 
են թմրեցուցիչ (նարկոտիկ) նյութեր: 
 
Տվյալ ենթակարգը նաև ներառում է` 
 
- պեկտիններ, բազմաշաքարներ են, որոնց համար հիմք են կազմում 
բազմագալակտուրոնային թթուները, հանդիպում են բանջարեղենի և մրգերի 
բույսերի բջիջներում և դուրս են քաշվում խնձորի, տանձի, սերկևիլի, ցիտրուսային 
մրգերի, շաքարի ճակնդողի և այլնի մնացուկներից, օգտագործվում են, 
հիմնականում, դոնդողագոյացնող ազդակներ ջեմերի և այլ պահածոների 
արտադրության համար, լինում են հեղուկ կամ փոշենման տեսքով, կարող են 
պարունակել շաքարներ (գլյուկոզ, սախարոզ և այլն), կիտրոնաթթվային նատրիում 
կամ այլ բուֆերային աղեր  
- պեկտինատներ, պեկտինային թթուների աղեր են  
- պեկտատներ, դեմեգօքսիլիրային պեկտինային թթուների աղեր են ագար-ագար, 
ստացվում է Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսների մի քանի ջրիմուռների 
լուծամզումից, լինում են չորացրած թելքերի, փաթիլների, փոշու կամ դոնդողանման 
տեսքով, առևտրային անվանումն «ժելոզ», ճապոնական բուսական դոնդողակ կամ 
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Alga Spinosa 
- ալյուր եղջերենու պտուղների էնդոսերմնահեղուկից (Ceratonia siliqua) կամ գուարի 
սերմերից (Cyaniopsis psoralioides կամ Cyamopsis tetragonoloba) 
- կարագենան, դուրս է քաշվում կարագենից (հայտնի է նաև որպես իռլանդական 
կամ մարգարտյա մոկ), ունի թելքերի, փաթիլների կամ փոշու տեսք 
- թանձրացուցիչներ, ստացվում են բուսախեժից, ճնշման տակ ջրով կամ այլ 
եղանակով մշակելուց հետո դառնում են ջրի մեջ լուծվող  
- կոտիլեդոնյան ալյուր հնդկարմավի սերմերից (Tamarindus indica), նույնիսկ 
ջերմային կամ քիմիական մշակումից հետո 
- Furcellaria fastigiata ջրիմուռից պատրաստված լուծամզուք, հավաքում են Դանիայի 
ծովափերից, ստացվում է նույն եղանակով, ինչ որ ագար-ագարը 
- բուսական սոսինձներ`ստացված սերկևիլի սերմերից 
- բուսական սոսինձներ` ստացված իսլանդական մամուռից 
- կարագենան (իռլանդական մամուռ), կրածնային, կալիումային և նատրիումական 
կարագենատներ, նույնիսկ եթե ստանդարտացվել են շաքարով (օրինակ` գլյուկոզով, 
սախարոզով), որի պարունակությունը, սովորաբար, չի գերազանցում 25 %-ը 
 
Բացառվում է` 
- բուսական լուծամզուքներ պարունակող համեմված օշարակները (10.89.11) 
- խմիչքներ արտադրելու համար օգտագործվող պատրաստվածքները (10.89.11) 
- բուսական լուծամզուքների և այլ մթերքի խառնուրդներից բաղկացած բժշկական 
պատրաստվածքները (դրանցից մի մասը հայտնի է որպես «թուրմեր») (21.20.1) 
- ծովային ջրիմուռները թարմ կամ չորացրած (03.00.63) 

10.89.15.100 Հյութեր և լուծամզուքներ բուսական 

10.89.15.200 Նյութեր պեկտինային, պեկտինատներ և պեկտատներ 

10.89.15.300 Սոսինձներ և թանձրացուցիչներ բուսական ծագման 

10.89.19 Այլ տարատեսակ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

 - սպիտակուցային խտանյութեր, շաքարային օշարակներ ուրիշ խմբավորումներում 
չներառված սննդամթերք 

- արտադրատեսակներ, որոնք ամբողջովին կամ մասնակիորեն բաղկացած են 
սննդամթերքից և օգտագործվում են խմիչքների և պատրաստի արտադրանքի 
պատրաստման համար, օրինակ՝ քիմիական նյութերի (օրգանական թթուներ, 
կալցիումի աղեր և այլն) և մանր աղացվածքի ալյուրի խառնուրդից պատրաստված 
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արտադրատեսակները 

- սեղանի կրեմի, դոնդողակի, պաղպաղակի կամ համանման արտադրանքների 
համար փոշիներ, այդ թվում` քաղցրացրածները 

-բուրավետացնող փոշիներ խմիչքներ պատրաստելու համար, այդ թվում` 
քաղցրացրածները, նատրիումի երկկարբոնատի, գլիցերիզինի կամ մատուտակի 
լուծամզուքի հիմքի վրա 

- կարագի կամ այլ ճարպերի կամ կաթից ստացված զանգվածի հիմքի վրա մթերք, 
որն օգտագործվում է, օրինակ` հացաթխման արտադրության մեջ 

- համեմատաբար մեծ համամասնությամբ յուղային հավելումներ, երբեմն, կաթ կամ 
ընկույզներ պարունակող շաքարի հիմքով մուծուկներ, որոնք պիտանի չեն 
անմիջապես վերածվելու շաքարից հրուշակեղենի, այլ օգտագործվում են որպես 
խորիզ և այլն շոկոլադե կոնֆետների, բարձրորակ թխվածքաբլիթների, քաղցր 
կարկանդակների, պիրոժնիների համար 

- բնական մեղր` հարստացված մայր կաթով 

- սպիտակուցի հիդրոլիզատ, բաղկացած է ամինաթթուների և նատրիում քլորի 
խառնուրդից, օգտագործվում է սննդամթերքի մեջ (օրինակ` համ տալու համար), 
սպիտակուցային խտանյութեր` ստացված յուղազրկված սոյայի ալյուրից որոշ 
բաղադրիչների հեռացման արդյունքում, օգտագործվում է սննդամթերքը 
սպիտակուցային նյութերով հարստացնելու համար, ինչպես նաև ներառվում է սոյայի 
ալյուր և այլ սպիտակուցային նյութեր տեքստուրավորված (բացառվում է սոյայի 
յուղազրկված ալյուրը չտեքստուրավորված, այդ թվում` սննդի մեջ օգտագործելու 
համար նախատեսվածը) 

- ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային արտադրանքներ (բացի բուրավետ նյութերի վրա 
հիմնվածները – 20.53.10` օգտագործվող զանազան ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային 
խմիչքների պատրաստման համար, ստացվում են բուսական լուծամզուքների 
(10.89.15 ենթակարգի) խառնուրդից կաթի, գինու, կիտրոնի և ֆոսֆորի թթուների, 
կոնսերվանտների, փրփուր առաջացնող նյութերի, մրգահյութերի հետ, պարունակում 
են համային բաղադրիչներ, որոնք էլ որոշում են խմիչքի յուրահատկությունը, 
օգտագործվում են արտադրական նպատակներով և տնային կիրառման համար, չեն 
նախատեսված որպես խմիչք օգտագործելու համար  

- սննդային հաբեր բնական և արհեստական բուրավետացնող նյութերի հիմքի վրա 
(օրինակ` վանիլինի) 

- քաղցրավենիքներ, գումիներ և նմանատիպ այլ նյութեր (հատկապես շաքարախտով 
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հիվանդների համար), որոնք շաքարի փոխարեն պարունակում են շաքարային 
նյութեր (օրինակ՝ սորբիտ) 

- մթերք (օրինակ` հաբեր)` բաղկացած կեղծաշաքարից (սախարին) և կաթնաշաքարի 
(լակտոզ) տիպի այլ սննդամթերքից 

- ինքնատարրալուծված խմորիչներ և այլ խմորիչի լուծամզուքներ, որոնք ստացվում 
են խմորիչի ջրատարրալուծման արդյունքում, խմորում չեն առաջացնում, ունեն 
բարձր սպիտակուցային արժեք, օգտագործվում են սննդի արդյունաբերության մեջ 
(օրինակ՝ մի շարք համեմունքների պատրաստման համար) 

- մթերք լիմոնադների և այլ խմիչքների արտադրության համար, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու ջրով բացելուց կամ հետագա մշակման 
երթարկելուց հետո այդ թվում` բուրավետացված և գունավորած օշարակներ, այսինքն 
շաքարի լուծույթներ, որոնց պտուղների և բույսերի (օրինակ` մորու, սև հաղարջի, 
կիտրոնի և այլն) համ տալու համար ավելացվում է բնական կամ արհեստական 
նյութեր, օշարակներ, որոնք բուրավետացված են տվյալ դիրքում ներառված 
արտադրանքի ավելացումով, որը պարունակում է կամ կոլա ընկույզի բնահյութ, կամ 
կարամելի շաքարով ներկված կիտրոնաթթու, կամ մրգերից (կիտրոն, նարինջ) 
հանված կիտրոնաթթու և եթերայուղեր, խտացրած մրգահյութ՝ կիտրոնաթթվի 
(քանակը զգալի ավելի շատ է, քան բնական հյութերում), եթերայուղերի, սինթետիկ 
շաքարավոր նյութերի հավելումներով 

- բույսերի, դրանց առանձին մասերի, սերմերի կամ պտուղների խառնուրդներ, որոնք 
օգտագործվում են կամ խմիչքները բուրավետացնելու համար, կամ էլ խմիչքների 
արտադրության համար լուծամզուքներ պատրաստելու համար 

- սննդի հավելումներ` պատրաստված բույսերի լուծամզուքների, մրգերի 
խտանյութերի, մեղրի, մրգերի հիմքի վրա, ավելացված վիտամիններ, երբեմն էլ քիչ 
քանակի երկաթի միացություններ, նախատեսված են առողջությունն ամրապնդելու և 
ինքնազգացողությունը լավացնելու համար 

10.89.19.100 Խտանյութեր սպիտակուցային (պրոտեինի) և օշարակներ շաքարային 
բուրավետացված և գունավորած, սննդամթերք չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.89.19.110 Խտանյութեր սպիտակուցային (պրոտեինի) և օշարակներ շաքարի բուրավետացված 
և գունավորած 

10.89.19.900 Սննդամթերք (ներառյալ պանրի ֆոնդյուն և սննդային հավելումները), չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

10.89.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.89.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

10.89.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդամթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.9 Պատրաստի կեր կենդանիների համար 

10.91 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար  

10.91.1 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի առվույտի 
ալյուրից և հատիկներից 

10.91.10 Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի առվույտի 
ալյուրից և հատիկներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- պատրաստի կերեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար, մասնավորապես 
քաղցրացրած կերը և կենդանիների համար պատրաստի կերերը, որոնք 
հանդիսանում են մի քանի սննդարար կերերի խառնուրդ և նախատեսված են 
կենդանիների համար ապահովելու բավարար և համաչափ օրակեր (հաշվեկշռված 
համակցված կեր) 
- կենդանիների համար կերեր, որոնք ստացվում են բուսական հումքի կամ 
կենդանական ծագման մթերքի մշակման արդյունքում և մշակված են այն 
աստիճանի, որ նախնական բուսական հումքին բնորոշ բջջային կառուցվածքը 
դառնում է անճանաչելի մանրադիտակով դիտարկման ժամանակ, այդ թվում` 
քաղցրացրած կերը, կերային հավելումները, հաշվեկշռված համակցված կերերի և 
լրացուցիչ կերերի պատրաստման համար օգտագործվող մթերքը 
 
Քաղցրացրած կերը հանդիսանում է կերամաթի կամ այլ համանման շաքարակազմ 
(10 զանգ.%-ից ոչ ավելի) նյութերի և մեկ կամ մի քանի սննդարար նյութերի 
խառնուրդ, օգտագործվում է, հիմնականում, խոշոր եղջերավոր անասունների, 
ոչխարների, ձիերի կամ խոզերի կերակրման համար: Կերամաթը, լինելով շատ 
սննդարար նյութ, նաև ավելացվում է ավելի քիչ համային և սննդարար 
հատկություններ ունեցող կերերին, ինչպիսին են ծղոտը, թեփը, պտուղների մզվածքը 
և այլն: 
Կերերը, որոնք նախատեսված են կենդանիների համար ապահովելու բավարար և 
համաչափ օրակեր (հաշվեկշռված համակցված կեր), պարունակում են սննդարար 
նյութեր, որոնք լինում են երեք տեսակի`  
- էներգիական սննդարար նյութեր, որոնք կազմված են ածխաջրերի բարձր 
պարունակությամբ նյութերից, ինչպիսիք են օսլան, շաքարը, թաղանթանյութը և 
ճարպերը, որոնք յուրացվում են կենդանիների օրգանիզմի կողմից, արտադրելով աճի 
համար անհրաժեշտ էներգիա  
- «մարմին ձևավորող» սննդարար նյութեր, որոնք հարուստ են սպիտակուցներով և 
հանքային նյութերով: Ի տարբերություն էներգետիկ սննդարար նյութերի, այս 
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սննդարար նյութերը չեն յուրացվում կենդանիների օրգանիզմի կողմից, այլ 
օժանդակում են կենդանիների հյուսվածքների ձևավորմանը և կենդանական 
ծագման մթերքի (կաթ, ձու և այլն) առաջացմանը: Դրանք, հիմնականում, կազմված 
են սպիտակուցներից և հանքային նյութերից 
 - սննդարար նյութեր, որոնք օժանդակում են ածխաջրերի, սպիտակուցային և 
հանքային նյութերի յուրացմանը: Դրանց կազմի մեջ մտնում են վիտամիններ, 
միկրոտարրեր և հակաբիոտիկներ: Այս սննդարար նյութերի բացակայությունը կամ 
պակասն առաջ է բերում խանգարումներ: 
Թվարկված երեք տեսակի սննդարար նյութերն ամբողջովին բավարարում են կերի 
նկատմամբ կենդանիների պահանջը: Սննդարար նյութերի խառնումը և 
հարաբերակցությունը կախված է կենդանիների արտադրած արտադրանքից: 
Գյուղատնտեսական կերերը սովորաբար ունեն սպիտակուցների, հանքային նյութերի 
և վիտամինների ցածր պարունակություն: Կերային հավելումները նախատեսված են 
այդ պակասը լրացնելու և ապահովելու համար լավ հաշվեկշռված սննդային օրակեր, 
պարունակում են սպիտակուցներ, հանքային նյութեր, վիտամիններ և լրացուցիչ 
ածխաջրեր: 
  
Բացառվում է` 
- անասնաբուժական նպատակներով օգտագործվող մթերքը (21.20) 

10.91.10.300 Կերեր պատրաստի  գյուղատնտեսական կենդանիների համար, բացի առվույտի 
ալյուրից և հատիկներից 

10.91.10.310 Կերեր պատրաստի խոզերի համար 

10.91.10.320 Կերեր պատրաստի խոշոր եղջերավոր անասունների համար 

10.91.10.330 Կերեր պատրաստի տնային թռչունների համար 

10.91.10.390 Կերեր պատրաստի կենդանիների համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

10.91.2 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից 
10.91.20 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բուսական ծագումով հասարակ կերեր առվույտից, որոնք կարող են ունենալ 
հատիկների տեսք, այսինքն լինել շեղջաքարացված անմիջական սեղմման կամ 
զանգվածի 3%-ը չգերազանցող կապակցանյութի միջոցով 

10.91.20.000 Ալյուր խոշոր աղացվածքի և հատիկներ առվույտից 
10.91.9 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 



680 
 

10.91.99 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

10.91.99.000 Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

10.92 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար  
10.92.1 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար  
10.92.10 Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կատուների, շների և այլնի կեր, կազմված մսի, մսի ենթամթերքի և այլ 
բաղադրամասերի խառնուրդից, կշռածրարված հերմետիկ տարողությունում, որը 
պարունակում է միանգամյա կերի համար մթերք 
- գալետներ (պաքսիմատի տեսակ) շների կամ այլ կենդանիների համար, 
պատրաստված, սովորաբար, կոպիտ աղացվածքի ալյուրի, օսլայի կամ 
հացահատիկային մթերքի և կերի խարխզիների կամ մսային կերի ալյուրի 
խառնուրդից  
- քաղցր մթերք, այդ թվում` կակաո պարունակող, նախատեսված միայն շների և այլ 
կենդանիների օգտագործման համար 
- թռչունների համար կեր 
- շների համար ծամոններ տարբեր ձևերի խաղալիքների տեսքով և ոսկորներ, 
կազմված դոնդողանյութի օքսիդի մանրացված կտորներից 
 
Բացառվում է` 
- 10.20.41 ենթակարգում ներառված մթերքը 
- հացահատիկների սովորական խառնուրդները, հացահատիկների կամ ընդեղենի 
ալյուրը 
- բուսական թափոնները (10.39.30) 
- դեղամիջոցները (21.20) 
- հակաբիոտիկների արտադրության գործընթացի միջանկյալ մթերքը կամ այդ 
գործընթացի մնացորդները, որոնք պարունակում են 70 զանգ.% -ից ոչ ավելի 
հակաբիոտիկներ (20.59) 

10.92.10.300 Կերեր շների կամ կատուների համար, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

10.92.10.330 Կերեր շների համար 

10.92.10.350 Կերեր կատուների համար 

10.92.10.500 Մթերք, օգտագործվող որպես կեր, այլ 

10.92.9 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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10.92.99 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ 

10.92.99.000 Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ 

11 Խմիչքներ 
11.01 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած 
11.01.1 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած  
11.01.10 Ալկոհոլային խմիչքներ թորած 

  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սպիրտային թունդ խմիչքներ, արտադրվում են գինու, խնձորագինու կամ այլ 
խմորման ենթարկված խմիչքների, խմորման ենթարկված հացահատիկի կամ այլ 
բուսական մթերքի թորումից, առանց բուրավետացնող նյութերի ավելացման, 
պահպանում են ամբողջովին կամ մասնակիորեն կողմնակի բաղադրիչները (բարդ 
եթերներ, ալդեհիդներ, թթուներ, բարձր սպիրտեր և այլն), որոնք դրանց տալիս են 
հատուկ համ և հոտ 
- սպիրտային խմիչքներ, լիկյորներ և քաղցր թրմօղիներ, պարունակում են 
բուրավետացնող հավելումներ, լիկյորները և քաղցր թրմօղիները պարունակում են 
նաև որոշակի քանակի շաքար, նախատեսված են մարդու կողմից սննդի մեջ 
օգտագործելու համար, պատրաստվում են կամ անմիջապես բնական խմորման 
ենթարկված հեղուկների` գինու, խնձորագինու կամ խմորման ենթարկված մրգերի, 
դրանց մզվածքների, հացահատիկի և այլ բուսական մթերքի թորման միջոցով 
- չբնափոխված սպիրտային խմիչքներ (էթիլային սպիրտ և առանց համային 
հավելումների սպիրտ), անկախ նրանից նախատեսված են մարդու կողմից սննդի մեջ 
օգտագործելու համար, թե արտադրական նպատակների համար, բնորոշվում են համ 
և հոտ տվող կողմնակի բաղադրիչների բացակայությամբ 
 
- սպիրտային խմիչքներ, որոնք անվանվում են «սննդային հավելումներ», 
պատրաստվում են բույսերի լուծամզուքների, մրգերի խտահյութերի, լեցիթինների, 
քիմիական մթերքի և այլ հիմքի վրա, կարող են պարունակել վիտամիններ և երկաթի 
միացություններ 
 
   
- սպիրտային խմիչքներ՝ ստացված խաղողի գինու կամ խաղողի կնջեռի թորումից 
(կոնյակ, արմանյակ, բրենդի, խաղողի օղի և այլն)  
- վիսկի և այլ սպիրտային խմիչքներ` ստացված խմորման ենթարկված 
հացահատիկային բույսերի (գարի, վարսակ, աշորա և այլն) խառնուրդների կամ 
կարտոֆիլի թորումից (օդավորված ջրի ավելացումով վիսկին` սոդայով վիսկին, 
դասակարգվում է 11.01.10.900 ստորադիրքում) 
- սպիրտային խմիչքներ` ստացված շաքարեղեգի կամ շաքարեղեգի հյութի խմորման 
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ենթարկված կերամաթի թորումից (ռոմ և տաֆիյա), ինչպես նաև սպիրտային 
խմիչքներ` ստացված շաքարի ճակնդեղի կերամաթի թորումից 
- ջին կամ գիհի թուրմ, թորած գիհի պտուղների բուրավետ տարրեր պարունակող 
սպիրտային խմիչքներ, պտուղների կամ բույսերի այլ մասերի (օրինակ` ակվավիտ) 
սպիրտի թորումից ստացված սպիրտային խմիչքներ 
- օղի, որը սպիրտային խմիչք է, ստացվում է հացահատիկային մշակաբույսերի 
խմորման ենթարկված տնական գարեջրի թորումից և խմորումից, առանց 
բուրավետացնող նյութերի ավելացման, որը հետագայում զտում են, անցկացնելով 
ակտիվացրած ածխի միջով, արդյունքում ստացվում է անգույն խմիչք բազմաթորված 
օղու նման, բայց ավելի թեթև համով  
- մրգերի թորումից ստացված սպիրտներ, ստացվում են բացառապես սպիրտային 
խմորումով և պտուղների թորումով, օրինակ` ծիրանի, հապալասի, ազնվամորու, 
մոշի, սև, սպիտակ, կարմիր հաղարջի, իծամորու, խնձորի, ներառյալ խնձորագինուց 
ստացված սպիրտային խմիչքները և կալվադոսը 
 
- սպիրտային խմիչքներ` ստացված խնձորագինուց (կալվադոս), սալորից (սալորի 
թուրմ), բալից (բալի թրմօղի) և այլ մրգերից 
- սպիրտային խմիչքներ շաքարի կամ մեղրի և լուծամզուքների կամ բնահյութերի 
հավելումներով (օրինակ` սպիրտային խմիչքներ պատրաստված բացառապես 
բույսերի, դրանց մասերի կամ էթիլային սպիրտով բուսական հյութերի, բուսական 
լուծամզուքների, եթերային յուղերի և մրգահյութերի թորումից, այդ թվում` 
խտացրածները) 
- բյուրեղային շաքար պարունակող լիկյորներ, մրգահյութի հիմքով լիկյորներ, ձվի 
լիկյորներ, խոտի և բարկահամ լիկյորներ, թեյի լիկյորներ, շոկոլադե և կաթնային 
լիկյորներ, մեղրի լիկյոր, կյուրասո (լիկյոր)` պատրաստված դառը նարնջի կեղևից, 
կյումմել (չամանի օղի)` բուրավետացված չամանով կամ չամանի սերմերով, իրենց 
կառուցվածքի և գույնի պատճառով «կրեմե կոչվող լիկյորներ, որոնք ունեն սպիրտի 
համեմատաբար քիչ քանակություն և շատ քաղցր են (օրինակ` կակաոյի, 
ադամաթուզի, վանիլի, սուրճի կրեմներ), ռատաֆիյա` լիկյորի տեսակ ստացված 
բուրավետացնող նյութերի հավելումներով մրգահյութերից (ռատաֆիյա բալից, սև 
հաղարջից, ազնվամորուց, ծիրանից) 
- եղջերենու պտուղների խմորման ենթարկված հյութի թորումից ստացված խմիչքներ, 
անիսոնի օղու նման խմիչքներ (ստացված կանաչ անիսոնից և բադյանից), սպիրտի և 
ձվի դեղնուցի, կրեմի և համանման մթերքի էմուլսիայից կազմված սպիրտային 
խմիչքներ 
- սպիրտային ապերիտիվներ (աբսենտ, դառը թուրմեր), բացի թարմ խաղողի գինու 
հիմքի վրա ապերիտիվներից  
- սպիրտային լիմոնադներ (դեղով չհագեցած) 
- մրգահյութեր և բանջարեղենի հյութեր` 0,5 %-ից ավելի խտության սպիրտի հավելում 
պարունակող, բացի 11.02.11 ենթակարգի մթերքից 
- սպիրտային խմիչքներ, որոնք երբեմն կոչվում են «սննդային հավելումներե, 
պատրաստվում են բույսերի լուծամզուքների, մրգերի խտահյութերի, լեցիթինների, 
քիմիական մթերքի և այլնի հիմքի վրա, կարող են պարունակել վիտամիններ և 
երկաթի միացություններ 
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- գինուն նմանակող խմիչքներ, ստացվում են թորած սպիրտային խմիչքների և 
մր•ահյութերի, ջրի, շաքարի, գունավորող և բուրավետացնող նյութեր և այլ 
բաղադրիչների խառնումից 
- անիսոնի, ռակիյայի խմիչքներ, ագավայից սպիրտային խմիչքներ (օրինակ` 
տեկիլա), բուրավետ խոտերի, արմատների, դուռոյի թորումից ստացված սպիրտային 
խմիչքներ 
- բրնձօղի` բրնձից կամ արմավենու գինուց ստացված սպիրտային խմիչք 
-0,5%-ից ավելի խտության սպիրտի հավելում պարունակող մրգահյութեր և 
բանջարեղենի հյութեր 
 
- 11.02.12 ենթակարգի մթերքը 

Բացառվում է` 
- 80%-ից ոչ պակաս սպիրտի պարունակությամբ 11.01-11.05 դասերի սպիրտային 
լուծույթները 
-80%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ 20.53.10 սպիրտային լուծույթները 

11.01.10.200 Սպիրտ խաղողի գինուց թորած կամ խաղողի կնջեռից 

11.01.10.210 Սպիրտ կոնյակի 

11.01.10.220 Կոնյակ 

11.01.10.300 Վիսկի 

11.01.10.400 Ռոմ, սպիրտ ռոմի, տաֆիյա 

11.01.10.500 Ջին և թուրմ գիհի 

11.01.10.600 Օղի, սպիրտ 45,4 զանգ.%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ, սպիրտներ, 
ստացված մրգերից թորման միջոցով, բացի լիկյորից, ջինից, խաղողի գինուց 

11.01.10.630 Օղի, սպիրտ 45,4 զանգ.%-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ 

11.01.10.650 Սպիրտ, ստացված մրգերից թորման միջոցով, բացի լիկյորից, ջինից, խաղողի 
գինուց 

11.01.10.651 Թուրմեր սպիրտային ցիտրուսային 

11.01.10.652 Թուրմեր սպիրտային մրգերից և հատապտուղներից 

11.01.10.700 Սպիրտ էթիլային չբնափոխված, զանգվածում 80%-ից պակաս սպիրտի 
պարունակությամբ, անոթներում 

11.01.10.800 Օղի, այլ, լիկյորներ և խմիչքներ սպիրտային, այլ 
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11.01.10.810 Լիկյորներ 

11.01.10.820 Բալասաններ 

11.01.10.830 Ապերիտիվներ 

11.01.10.840 Ջերմօղիներ (փունջ) 

11.01.10.850 Օղի, այլ 

11.01.10.860 Թուրմեր դառը 

11.01.10.890 Խմիչքներ սպիրտային, այլ 

11.01.10.891 Լիմոնադներ և կոկտեյլներ, սպիրտ պարունակող 

11.01.10.893 Հյութեր մրգային և բանջարեղենային, սպիրտ պարունակող 

11.01.10.895 Հավելումներ սննդային, սպիրտ պարունակող 

11.01.10.897 Խմիչքներ, արոմատիկ բույսերից թորված 

11.01.10.899 Խմիչքներ սպիրտային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

11.01.9 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

11.01.99 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

11.01.99.000 Ալկոհոլային թորած խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

11.02 Գինի խաղողի 
11.02.1 Գինի խաղողի, քաղցրահյութ խաղողի 
11.02.11 Գինի խաղողի, փրփրուն 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- փրփրուն գինիներ, որոնք հագեցած են ածխաթթվական գազով կամ փակ 
տարողություններում վերջնական խմորման արդյունքում (փրփրուն գինիներ), կամ 
շշերի մեջ լցնելուց հետո արհեստականորեն այն ավելացվում է (գազավորած 
գինիներ) 

11.02.11.300 Գինի փրփրուն  («Շամպայն» տեսակի) 
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11.02.11.900 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից 

11.02.11.930 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից, զանգվածում 8,5%-ից ոչ պակաս ալկոհոլ 
պարունակող 

11.02.11.950 Գինի փրփրուն թարմ խաղողից,զանգվածում 8,5%-ից պակաս ալկոհոլ պարունակող 

11.02.12 Գինի խաղողի, բացի փրփրուն գինուց. խաղողի քաղցրահյութ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խաղողի բնական գինի, բացի փրփրուն գինուց, համարվում է թարմ խաղողից 
ստացված քաղցուի սպիրտային խմորման վերջնական արդյունքը, պարունակում է 
օրգանական թթուներ, հանքային աղեր, վիտամիններ, շաքար, բացի չոր գինիներից  
- բարձրորակ գինիներ (կարմիր, վարդագույն, սպիտակ) 
- թունդ գինիներ 
- աղանդերային գինիներ 
- խաղողի քաղցու  
- խաղողի քաղցու, ստացվում է թարմ խաղողի մզումից, կանաչադեղնավուն գույնի 
պղտոր հեղուկ է քաղցր համով, պարունակում է շաքար (գլյուկոզ և ֆրուկտոզ), 
թթուներ (գինու, խնձորի և այլն), ալբումիններ, հանքային և մածուցիկ նյութեր, 
ինչպես նաև բուրավետ տարրեր, որոնք գինուն տալիս են բնորոշ համ ու հոտ, եթե 
խմորման գործընթացին չեն խանգարում, այն կատարվում է ինքնաբերաբար 
(շաքարը վեր է ածվում սպիրտի) և վերջնական արդյունքը հանդիսանում է գինին 
(քաղցուի բնական խմորման գործընթացը կարելի է խոչընդոտել տարբեր 
եղանակներով` սալիցիլաթթվի կամ այլ հականեխական նյութերի միջոցներով, 
քաղցուն ծծմբի երկօքսիդով հագեցնելով, սպիրտ ավելացնելով կամ սառեցնելով) 
Սեղանի գինիները կոչվում են անապակ, եթե խաղողի շաքարը դրանց մեջ խմորվել է 
լրիվ, կիսանապակ` շաքարի պարունակությունը կազմում է 0,5%-ից մինչև 3% և 
կիսաքաղցր` շաքարի պարունակությունը կազմում է 3%-ից մինչև 8%, սեղանի 
անապակ գինիները պարունակում են 9%-ից մինչև 14% սպիրտ (հայկական սեղանի 
գինիները` մինչև 16%): 
Սեղանի գինիները կոչվում են անապակ, եթե խաղողի շաքարը դրանց մեջ խմորվել է 
լրիվ, կիսանապակ` շաքարի պարունակությունը կազմում է 0,5%-ից մինչև 3% և 
կիսաքաղցր` շաքարի պարունակությունը կազմում է 3%-ից մինչև 8%, սեղանի 
անապակ գինիները պարունակում են 9%-ից մինչև 14% սպիրտ (հայկական սեղանի 
գինիները` մինչև 16%): 

Բացառվում է` 
-փրփրուն գինին (11.02.11) 

11.02.12.100 Գինի խաղողի բնական 

11.02.12.110 Գինի սպիտակ բարձրորակ, արտադրված որոշակի տարածաշրջաններում, 
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չափածրարված մանրածախ առևտրի համար 

11.02.12.130 Գինի սպիտակ, արտադրված որոշակի տարածաշրջաններում, չչափածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

11.02.12.150 Գինի խաղողի, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է սպիրտ ավելացնելու 
միջոցով, ավելցուկային ճնշումով, պայմանավորված լուծույթում 1-ից մինչև 3 բար 
ածխածնի երկօքսիդով 200 C ջերմաստիճանում, բացի փրփրուն գինիներից 

11.02.12.170 Գինի խաղողի բարձրորակ, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է սպիրտ 
ավելացնելու միջոցով, սպիրտի 15%-ից ոչ պակաս խտությամբ, չափածրարված 
մանրածախ առևտրի համար, բացի խաղողի սպիտակ գինուց և փրփրուն գինուց 

11.02.12.190 Գինի խաղողի, որի խմորումը կանխվել կամ կանգնեցվել է սպիրտ ավելացնելու 
միջոցով, սպիրտի 15%-ից ոչ պակաս խտությամբ, չափածրարված ոչ մանրածախ 
առևտրի համար, բացի խաղողի սպիտակ գինուց և փրփրուն գինուց 

11.02.12.300 Պորտվեյն, մադերա, շերրի, տոկայան և այլ խմիչքներ սպիրտի 15%-ից ավելի 
խտությամբ 

11.02.12.310 Գինիներ թունդ սպիտակ և կարմիր (պորտվեյն, մադերա, խերես, մարսալա) 
11.02.12.320 Գինիներ աղանդերային սպիտակ և կարմիր (կագոր, տոկայան, մուսկատ) 

11.02.12.390 Գինիներ, այլ, սպիրտի 15%-ից ավելի խտությամբ 

11.02.12.500 Քաղցու խաղողի 

11.02.12.530 Քաղցու խաղողի, գտնվող խմորման գործընթացում կամ կանգնեցված խմորումով 

11.02.12.590 Քաղցու խաղողի, այլ 

11.02.2 Գինու նստվածք, գինեքար 
11.02.20 Գինու նստվածք, գինեքար 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- գինու նստվածք, պղտոր նստվածք է, առաջանում է գինու խմորման և 
հասունացման գործընթացի հետևանքով, մամլազտիչով մշակելուց հետո դառնում է 
պինդ նյութ` փոշու, հատիկների կամ տձև կտորների տեսքով  
- գինու քար, պինդ զանգված է, որը առաջանում է խաղողի քաղցուի խմորման 
ժամանակ գինու խմորման գուռերում կամ գինու պահման տակառներում, լինում է 
փոշու, փաթիլների կամ տձև բյուրեղյա կտորների տեսքով, կապված գինու գույնից 
լինում է գորշից մինչև մուգ կարմիր գույնի, լվացումից հետո դառնում է գորշ 
դեղնավունից մինչև կարմրադարչնագույն բյուրեղյա նյութ 
Գինու նստվածքը և գինու քարը (ներառյալ լվացած գինու քարը) հանդիսանում են 
չմաքրված կալիումի հիդրոտարտրատներ, որոնք պարունակում են կալիումի 
տարտրատի բավականին բարձր բաժին, օգտագործվում են որպես նախնական նյութ 
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կալիումի երկտարտրատ (creat of' tartar) ստանալու համար, որը հանդիպում է 
սպիտակ բյուրեղների տեսքով կամ բյուրեղային փոշու տեսքով, առանց հոտի, թթու 
համով և կայուն օդի ազդեցությունից: Գինու նստվածքն օգտագործվում է 
անասնակեր պատրաստելու համար, իսկ գինու քարը` ներկարարության մեջ որպես 
խածատանյութ: 

11.02.20.000 Գինու նստվածք, գինեքար 
11.02.9 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.02.99 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.02.99.000 Խաղողի գինու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.03 Գինի խնձորի և այլ պտղային ու հատապտղային գինիներ 
11.03.1 Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (խնձորագինի, տանձի գինի, մեղրագինի), 

ալկոհոլ պարունակող խմիչքների խառնուրդներ 
11.03.10 Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (խնձորագինի, տանձի գինի, մեղրագինի), 

ալկոհոլ պարունակող խմիչքների խառնուրդներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խնձորագինի, ալկոհոլային խմիչք է, ստացվում է խնձորի կամ տանձի հյութերի 
խմորումից  

- սեղանի գինիներ, որոնք համարյա շաքար չեն պարունակում, սպիրտ` 10-13% 

- թունդ գինիներ, որոնք պարունակում են 16-18% սպիրտ և 7-10% շաքար 

- քաղցր գինիներ, որոնք պարունակում են 16% սպիրտ և 10-16% շաքար 

- բուրավետացված գինի, որի մեջ մտնում են խոտերի, արմատների, համեմունքների 
թուրմերը և պարունակում են 16-18% սպիրտ և 8-16% շաքար 

- գինիներ մեղրային, մշակվում են պտղահատապտղային հյութերից շաքարի 
քանակը պակասեցնելու հաշվին ավելացնելով մեղր, պարունակում են 14-16% սպիրտ 
և մինչև 30% շաքար, դրանց թվին է դասվում hydromel vineux` մեղրային խմիչքը, որը 
պարունակում է սպիտակ գինու, բուրավետացնող և այլ նյութերի հավելումներ 

- մրգային գինիներ, պարունակում են 17% սպիրտ և 7% շաքար, պատրաստման 
համար օգտագործում են չորացրած մրգերի և պտուղների թուրմերը, 
գինեգործության թափոնները 

- ոչ ալկոհոլային և խմորման ենթարկված խմիչքների խառնուրդներ, ինչպես նաև 
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նախորդ խմբավորումների խմորման ենթարկված խմիչքների խառնուրդներ, օրինակ` 
լիմոնադի և գարեջրի կամ գինու խառնուրդները, գարեջրի և զանգվածում 0,5%-ից 
ավելի սպիրտի խտությամբ գինիների խառնուրդները 

11.03.10.100 Գինիներ սեղանի սպիրտի 10%-ից ավել, բայց 13%-ից պակաս փաստացի խտությամբ 

11.03.10.200 Գինիներ թունդ (աղանդերային) սպիրտի 16%-ից ավել, բայց 18%-ից պակաս, շաքարի 
7%-ից ավելի, բայց 10%-ից պակաս փաստացի խտությամբ 

11.03.10.300 Գինիներ քաղցր սպիրտի 16% , շաքարի 10%-ից ավել, բայց 16%-ից պակաս 
փաստացի խտությամբ 

11.03.10.400 Գինիներ բուրավետացրած սպիրտի 16%-ից ավել, բայց 18%-ից պակաս, շաքարի 8%-
ից ավելի, բայց 10%-ից պակաս փաստացի խտությամբ 

11.03.10.500 Գինիներ մեղրային սպիրտի 14%-ից ավել, բայց 16%-ից պակաս, շաքարի մինչև 30% 
փաստացի խտությամբ 

11.03.10.600 Խնձորագինիներ (սիդրեր) 

11.03.10.700 Գինիներ մրգային, բացի խնձորագինուց սպիրտի 17%, շաքարի 30% փաստացի 
խտությամբ 

11.03.10.900 Խմիչքներ ալկոհոլ պարունակող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
11.03.9 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.03.99 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

11.03.99.000 Խնձորագինու և այլ պտղային ու հատապտղային ինիների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

11.04 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ 

11.04.1 Վերմուտ և այլ բուրավետացված խաղողի գինիներ  

11.04.10 Վերմուտ և այլ բուրավետացված խաղողի գինիներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տարբեր տեսակի գինիներ պատրաստված 11.02.12 ենթակարգի խաղողի գինուց և 
բուրավետացված բուսական (արմատներ, տերևներ, պտուղներ և այլն) կամ 
բուրավետ նյութերով թրմելու միջոցով (սովորաբար օգտագործվում են որպես 
ապերիտիվ կամ տոնիկ), կարող են ավելացված լինեն նաև վիտամիններ կամ 
երկաթի միացություններ 
- բուրավետացված գինիների թվին պատկանող աղանդերային (16% շաքար, 16% 
սպիրտ) և թունդ (10% շաքար, 18% սպիրտ) վերմուտ, որը խաղողի գինի է, 
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բուրավետացված բարկահամ բույսերի թուրմերով, հատկապես օշինդրի թուրմով  
- մարսալա գինու հիմքով և ձվի դեղնուցով, նշով և այլ նյութերով բուրավետացված 
խմիչքներ, ինչպես նաև խմիչքներ «սանգրիյա» անվամբ հայտնի խմիչքի հիմքով և 
բուրավետացված, օրինակ` կիտրոնով կամ նարնջով 

11.04.10.100 Գինիներ աղանդերային, սպիրտի 16%, շաքարի 16% փաստացի խտությամբ 
11.04.10.200 Գինիներ թունդ սպիրտի, 18%, շաքարի 10% փաստացի խտությամբ 
11.04.9 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.04.99 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.04.99.000 Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.05 Գարեջուր 
11.05.1 Գարեջուր, բացի գարեջրի արտադրության թափոններից 
11.05.10 Գարեջուր, բացի գարեջրի արտադրության թափոններից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
-գարեջուրը հանդիսանում է ալկոհոլային խմիչք, ստացվում է գարու կամ ցորենի, 
(կարող է օգտագործվել նաև եգիպտացորեն, բրինձ և այլ հացահատիկային բույսեր) 
ջրի և գայլուկի (տալիս է դառը և բուրավետ համ և լավացնում է պահպանումը) 
լուծույթի (քաղցուի) խմորումից, կարող են ավելացված լինեն շաքար (հատկապես 
գլյուկոզ), ներկանյութեր, ածխածնի երկօքսիդ և այլ նյութեր, լինում է բաց կամ մուգ, 
քաղցր կամ դառը, թույլ կամ թունդ 
- խտացրած գարեջուր, ստացվում է սպիրտի ցածր խտությամբ (բայց ածիկային 
լուծամզուքի մեծ պարունակությամբ) գարեջրի վակուումային խտացման օգնությամբ 
մինչև գարեջրի սկզբնական ծավալի 1/5-ից մինչև 1/6 մասը  

11.05.10.100 Գարեջուր, բացի ոչ ալկոհոլային գարեջրից և զանգվածի 0,5 %-ից պակաս ալկոհոլ 
պարունակող գարեջրից 

11.05.10.200 Գարեջուր բաց 

11.05.10.300 Գարեջուր մուգ 

11.05.2 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ 
11.05.20 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- գարեջրի արտադրության ժամանակ քաղցուի լուծամզումից հետո մնացած 
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հացահատիկների թափոններ (գարու, աշորայի և այլն) 

- չորացման գործընթացում հացահատիկից առանձնացված ածիկի շիվ 

- բանեցրած գայլուկ  

- տակուցք, որն առաջանում է հացահատիկից, սերմերից, կարտոֆիլից և այլն 
սպիրտի թորման ժամանակ 

- ճակնդեղի քուսպի տակուցք (թափոններ, որոնք առաջանում են կերի ճակնդեղի 
մաթի թորումից) 

11.05.20.000 Գարեջրի և գինու արտադրության թափոններ 
11.05.9 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 

ենթակապալառուի կողմից 
11.05.99 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.05.99.000 Գարեջրի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 

ենթակապալառուի կողմից 
11.06 Ածիկ 
11.06.1 Ածիկ 
11.06.10 Ածիկ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ածիկի բոլոր տեսակները, որոնք պահպանել են հացահատիկի օսլայի 
շաքարացման համար անհրաժեշտ խմորիչային (դիաստազ) ակտիվությունը, դրանք 
են՝ կանաչ ածիկը, օդավորված ածիկը և չորացրած ածիկը (բաց ածիկը և մուգ 
ածիկը), ունեն ալյուրաշատ, սպիտակ, փխրուն միջուկ, աղալուց ստացվում է մանր, 
փափուկ ալյուր 

- ածիկի բոլոր տեսակները, որոնց խմորիչային (դիաստազ) ակտիվությունը բովելուց 
հետո պակասել է կամ բոլորովին դադարել է, որի հետևանքով դրանք 
գարեջրագործության մեջ օգտագործվում են որպես հավելում չբոված ածիկի համար 

- բոված ածիկ, որը բովվել է առանց նախնական շաքարացման կամ մասնակի 
շաքարացումից հետո 

- կարամելացված ածիկ, որտեղ կարամելացված է նախնական շաքարացման 
ժամանակ առաջացած շաքարը 

- ածիկ, աճեցրած հացահատիկ է (հիմնականում գարի), որը սովորաբար չորացվում է 
օդային տաք վառարաններում, արտաքինից դարչնա-դեղնավուն գույնի է, ներսից՝ 
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սպիտակ, ունի բնորոշ հոտ և թույլ քաղցրավուն համ, լինում է ալյուրի տեսքով, 
մանրատված կամ ամբողջական, կարող է լինել նաև բոված (օրինակ՝ գարեջրի 
գունավորման համար) 

 

Բացառվում է` 

- ածիկի լուծամզուքից պատրաստի սննդամթերքը (10.89.19) 

- որպես սուրճի փոխարինիչ պատրաստված բոված ածիկը (10.83.12) 

11.06.10.300 Ածիկ բոված 

11.06.10.500 Ածիկ չբոված 

11.06.9 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

11.06.99 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

11.06.99.000 Ածիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

11.07 Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. հանքային և շշալցված այլ ջրեր 

11.07.1 Հանքային ջրեր և գազավորված խմիչքներ 

11.07.11 Հանքային ջրեր և չքաղցրացրած, չբուրավետացված գազավորված խմիչքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չքաղցրացրած և չբուրավետացրած հանքային և գազավորած ջրեր 
- բնական հանքային ջրեր, պարունակում են հանքային աղեր կամ գազեր, կախված 
աղերի քիմիական հատկություններից լինում են` ալկալիական ջրեր, ծծմբաջրեր, 
հալիդային ջրեր, ծծմբաջրածնային ջրեր, արսենային ջրեր, երկաթ պարունակող 
ջրեր 
- արհեստական հանքային ջրեր, պատրաստվում են սովորական խմելու ջրից` 
ավելացնելով ակտիվ տարրեր (հանքային աղեր կամ գազեր), որպեսզի ջրին տրվի 
բնականին մոտ հատկություններ 
- գազավորած ջուր, այսինքն` ճնշման տակ ածխաթթու գազով հագեցած սովորական 
խմելու ջուր, որը հաճախ կոչվում է «սոդայաջուր» կամ «սելտերյան ջուր» (Seltzer), 
չնայած իսկական սելտերյան ջուրը հանդիսանում է բնական հանքային ջուր 
- բոլոր տեսակների սովորական բնական ջուր (զտված, մանրէազերծված, մաքրված 
կամ փափկացրած), ջրային գոլորշի  
- բնական սառույց և ձյուն, ինչպես նաև արհեստական սառեցրած ջուր  
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Բացառվում է` 
- քաղցրացրած և բուրավետացրած գազավորած ջրերը (11.07.19) 
- սննդային սառույցը (10.52.10)  
- հանքային աղբյուրների բնական ջուրը օդակախույթի (աերոզոլի) փաթեթներով 
մաշկային հիվանդությունները բուժելու համար (20.42.15) 
- ծովի ջուրը (08.93.10) 
- թորած կամ հաղորդաչափական ջուրը և համանման մաքրության աստիճանի ջուրը 
(20.13.52) 

11.07.11.300 Ջրեր հանքային և գազավորած, չքաղցրացրած 
11.07.11.310 Ջրեր բնական հանքային, չգազավորած 
11.07.11.320 Ջրեր բնական հանքային, գազավորած 
11.07.11.500 Ջրեր չքաղցրացրած, չբուրավետացրած, այլ 
11.07.11.510 Սառույց և ձյուն, ջուր արհեստական սառեցրած 
11.07.19 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ ալկոհոլային խմիչքներ 0,5 %-ից պակաս սպիրտի պարունակությամբ, որոնք չեն 
ներառված այլ խմբավորումներում, մասնավորապես 11.07.11 ենթակարգում 
- ջրեր, ներառյալ հանքայինը և գազավորածը, (բնական կամ արհեստական), որոնք 
պարունակում են շաքարի կամ այլ քաղցրացնող և բուրավետացնող նյութերի 
հավելումներ  
- լիմոնադի, օրանժադի, կոլայի նման խմիչքներ, որոնք բաղկացած են խմելու ջրից, 
այդ թվում` քաղցրացրած և մրգահյութով կամ բնահյութով բուրավետացրած և, որոնց 
երբեմն ավելացվում է կիտրոնաթթու կամ գինեթթու, գազավորվում են ածխաթթու 
գազով և լցվում շշերի կամ այլ հերմետիկ տարանների մեջ 
- ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքներ, այդ թվում` հնդկարմավի նեկտարը, որին որպես 
խմիչք օգտագործելու համար ավելացվում է ջուր և շաքար և քամվում է, պատրաստի 
այլ խմիչքներ, ինչպիսիք են` կաթի և կակաոյի հիմքի վրա պատրաստվածները, 
ինչպես նաև կվասային և տոնուսը բարձրացնող խմիչքներ 
- խմելու համար պատրաստ այլ խմիչքներ, ինչպիսիք են կաթի և կակաոյի հիմքի վրա 
պատրաստված խմիչքները 
- հեղուկ արտադրանք, այսպես կոչված «կաթ լցանյութի հետ», որը պետք է 
պատրաստ լինի անմիջական օգտագործման համար, պատրաստվում է քաշած 
կաթից, որին ավելացված է զտված բանջարեղենի ճարպեր կամ յուղեր, որոնք 
նույնական լինեն առաջնային անքաշ կաթի լուծամզումից առաջացած բնական 
ճարպերին 
 
Բացառվում է` 
- թթվեցրած յոգուրտը, կաթը և կաթնասերը, որոնք պարունակում են կակաո, մրգեր 
կամ հոտավետացնող նյութեր (15.51.12) 
- մրգերի և բանջարեղենի հյութերը (10.32.10) 
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- շաքարի օշարակը (10.62.13) և հոտավետացրած օշարակները (10.89.19.) 
11.07.19.300 Ջուր, ներառյալ հանքայինը և գազավորածը, ավելացրած շաքար կամ այլ 

քաղցրացնող կամ բուրավետացնող նյութեր և խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, բացի 
հյութերից, այլ 

11.07.19.500 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, այլ, չպարունակող կաթնային ճարպեր 

11.07.19.510 Խմիչքներ կվասի 

11.07.19.520 Խմիչքներ տոնուսը բարձրացնող թեյի կիսապատրաստվածքի հիմքի վրա 
11.07.19.590 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, այլ, չպարունակող կաթնային ճարպեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
11.07.19.700 Խմիչքներ ոչ ալկոհոլային, պարունակող կաթնային ճարպեր 
11.07.9 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.07.99 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
11.07.99.000 Ոչ ալկոհոլային այլ խմիչքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
12 Ծխախոտային արտադրատեսակներ 
12.0  Ծխախոտային արտադրատեսակներ 
12.00 Ծխախոտային արտադրատեսակներ 
12.00.1 Ծխախոտային արտադրատեսակներ, բացի թափոններից 
12.00.11 Սիգարետներ, սիգարներ, ծխագլանակներ և համանման արտադրատեսակներ 

ծխախոտից կամ դրա փոխարինիչներից 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սիգարներ (փաթաթած կամ չփաթաթած) սիգարներ կտրած ծայրերով, 
սիգարիլլաներ (բարակ սիգարներ), սիգարետներ, ծխագլանակներ ծխախոտից կամ 
դրա փոխարինիչներից  
- սիգարներ, սիգարներ կտրած ծայրերով, սիգարիլլաներ (բարակ սիգարներ) և 
ծխագլանակներ ծխախոտից, որոնք կարելի է ծխել անմիջապես այդ տեսքով և 
կազմված են ամբողջովին բնական ծխախոտից կամ ունեն բնական ծխախոտից 
արտաքին թաղանթ, ինչպես նաև ունեն արտաքին թաղանթ սիգարին բնորոշ գույնով 
12.00.19 ենթակարգի վերականգնված ծխախոտից, որոնց ամենաքիչը 60 զանգ.% 
ծխախոտի մասնիկներն ունեն 1,75 մմ-ից ավելի լայնություն և երկարություն և, որոնց 
թաղանթը գալարաձև է սուր անկյունով, ամենաքիչը, գալարի երկայնակի առանցքի 
նկատմամբ 30օ, ինչպես նաև ունեն արտաքին թաղանթ նորմալ սիգարի գույնով 
16.00.12 ենթակարգի վերականգնված ծխախոտից և յուրաքանչյուր թաղանթի 
զանգվածն առանց ծխափողի և ֆիլտրի կազմում է ոչ պակաս 2,3 գ-ից, ընդ որում 
ամենաքիչը 60 զանգ.% ծխախոտի մասնիկներն ունեն 1,75 մմ-ից ավելի լայնություն և 
երկարություն  
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- վերականգնված ծխախոտից թաղանթ ունեցող արտադրատեսակներ, որոնք 
մասամբ կազմված են այլ նյութերից, բայց բավարարում են վերը նշված 
պայմաններին, դրանք կարող են պատրաստված լինել ամբողջովին ծխախոտից կամ 
ծխախոտի և դրա փոխարինիչների խառնուրդից, անկախ դրանց 
համամասնությունից  
 - ծխախոտ պարունակող սիգարետներ, հանդիսանում են ծխախոտի գլանակներ, 
որոնք կարելի է ծխել անմիջապես այդ տեսքով և, որոնք չեն պատկանում սիգարների 
և սիգարելլաների թվին 
- արտադրատեսակներ, որոնք պատրաստված են ծխախոտի և ծխախոտի 
փոխարինիչների խառնուրդներից, անկախ դրանց համամասնությունից 
 - սիգարներ, սիգարներ կտրած ծայրերով, սիգարիլլաներ (բարակ սիգարներ), 
սիգարետներ կազմված ամբողջովին ծխախոտի փոխարինիչներից, օրինակ` 
«smokes» («սիգարետներ»)` պատրաստված սալաթ-կաթնուկի տարատեսակի հատուկ 
մշակված տերևներից, որոնք չեն պարունակում ոչ ծխախոտ և ոչ էլ նիկոտին 
- սիգարետներ, որոնք պարունակում են մի քանի տեսակի այլ արտադրատեսակներ 
և պատրաստված են հատուկ ծխելուց հրաժարվելու համար, բայց չունեն դեղի 
հատկություններ  
 
Բացառվում է` 
- ծխելու ծխախոտի այլ տեսակները, այդ թվում` ցանկացած համամասնության 
փոխարինիչներ պարունակող (12.00.19) 
- դեղային սիգարետները 

12.00.11.300 Սիգարներ, չերուտներ (սիգարներ կտրած ծայրերով), սիգարիլլաներ (բարակ 
սիգարներ), պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի փոխարինիչների 
խառնուրդներ 

12.00.11.500 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի փոխարինիչների 
խառնուրդներ 

12.00.11.510 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի փոխարինիչների 
խառնուրդներ, ֆիլտրով 

12.00.11.520 Սիգարետներ, պարունակող ծխախոտ կամ ծխախոտի և ծխախոտի փոխարինիչների 
խառնուրդներ, առանց ֆիլտրի 

12.00.11.600 Սիգարետների  ֆիլտրի արտադրություն 

12.00.11.900 Ծխագլանակներ, արտադրատեսակներ ծխախոտի, այլ 
12.00.19  Արդյունաբերական եղանակներով մշակած այլ ծխախոտ և ծխախոտի 

փոխարինիչներ. «համասեռված»  «վերականգնված»  ծխախոտ.  ծխախոտի 
լուծամզուքներ և բնահյութեր  
 
- ծխելու ծխախոտ, այդ թվում` ցանկացած համամասնությամբ ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող, օրինակ` արդյունաբերական ծխամորճի ծխախոտ կամ 
սիգարետի արտադրության համար ծխախոտ, որն իրենից ներկայացնում է 
մանրացված, փաթաթված կամ սալիկների տեսքով ծխախոտ, որը կարելի է 
օգտագործել առանց հետագա արդյունաբերական մշակման  
- ծամելու ծխախոտ, որը սովորաբար լավ ենթարկված է խմորման և խոնավացված է, 
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իրենից ներկայացնում է ծխամորճի, շերտերի, խորանարդիկների, սալիկների 
տեսքով ծխախոտ, որը հատուկ պատրաստվել է ծամելու համար, բայց ոչ ծխելու 
համար 
- քթախոտ, որոշ չափով բուրավետացված, իրենից ներկայացնում է փոշենման կամ 
հատիկների տեսքով ծխախոտ, որը հատուկ պատրաստվել է հոտ քաշելու, բայց ոչ 
ծխելու համար 
- ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ, օրինակ` ծխախոտ չպարունակող 
ծխելու խառնուրդներ (չեն ներառվում այնպիսի արտադրատեսակները, ինչպիսին է 
կանեփը) 
- համասեռված կամ վերականգնված ծխախոտ, որը պատրաստվում է ծխախոտի 
շեղջաքարացման օգնությամբ` լավ առանձնացված ծխախոտի տերևներից, 
մնացորդներից կամ ծխախոտի փոշուց, հիմնականում պատրաստվում է ուղղանկյուն 
թերթերի կամ շերտերի տեսքով, օգտագործվում է թերթերի տեսքով կամ 
մանրացրած կամ կոտրատված տեսքով 
- լուծամզուքներ և բնահյութեր ծխախոտի, մամլման միջոցով կամ ծխախոտի 
մնացորդները ջրում եռացնելու օգնությամբ ծխախոտի խոնավ տերևների 
լուծամզուքից առաջացած հեղուկ է, օգտագործվում է թունաքիմիկատներ 
պատրաստելու համար 

12.00.19.300 Ծխախոտ ծխելու, պարունակող կամ չպարունակող ծխախոտի փոխարինիչներ 
ցանկացած համամասնությամբ 

12.00.19.310 Ծխախոտ ծխամորճի 

12.00.19.320 Մախորկա ծխելու 

12.00.19.390 Ծխախոտ ծխելու, այլ 

12.00.19.900 Ծխախոտ արդյունաբերական պատրաստման, այլ, ներառյալ ծխախոտի 
լուծամզուքները և բնահյութերը, ծխախոտ հոմոենացված կամ վերականգնված 

12.00.19.910 Ծխախոտ «համասեռված» կամ  «վերականգնված» 

12.00.19.920 Ծխախոտ ծամելու   

12.00.19.921 Ծխախոտ հոտոտելի (քթախոտ) 

12.00.19.922 Մախորկա հոտոտելի 

12.00.19.930 Հումք ծխախոտի, սիգարետի և մախորկայի` խմորման ենթարկված 

12.00.19.990 Ծխախոտ արդյունաբերական պատրաստման, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

12.00.2 Ծխախոտային թափոններ 
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12.00.20 Ծխախոտային թափոններ 
12.00.20.000 Ծխախոտային թափոններ 
12.00.9 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
12.00.99 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
12.00.99.000 Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13 Մանածագործական արտադրատեսակներ 

 
 
Տվյալ հատվածը ներառում է` 
 
- բրդի ճարպը, թելքը, մանվածքը և մանածագործվածքային թելերը, գործվածքը, 
պատրաստի մանածագործվածքային արտադրատեսակները (բացի հագուստից), 
ճոպանային և պարանային արտադրատեսակները, մեքենայական կամ ձեռքի 
հյուսքի տրիկոտաժե արտադրատեսակները և կտավը, ինչպես նաև 
մանածագործվածքի վերջնամշակման ծառայությունները (թելքի և մանվածքի 
ներկում, գործվածքների սպիտակեցում, ներկում, դաջում և այլն): 
Տվյալ հատվածի ցանկացած ստորադիրքի մանածագործվածքային մթերք (մանվածք, 
մնացուկներ, թելք, գործվածքներ և այլն), որը կազմված է երկու և ավելի տարբեր 
մանածագործվածքային հումքանյութերի խառնուրդից, դասակարգվում է իբրև լրիվ 
կազմված այն մանածագործվածքային նյութից, որն իր զանգվածով գերակշռում է 
խառնուրդի մաս կազմող յուրաքանչյուր մանածագործվածքային նյութը: Եթե 
խառնուրդի ոչ մի մանածագործվածքային նյութ, ըստ իր զանգվածի, գերակշռող չէ, 
ապա նման արտադրատեսակները դասակարգվում են իբրև լրիվ կազմված այն 
մանածագործվածքային նյութից, որը դասակարգվում է վերջին հերթական համարը 
ունեցող դիրքում: Տվյալ մոտեցումը կիրառելի է նաև այն արտադրատեսակների 
համար, որոնք հավաքված են շերտերով, կցակարմամբ, սոսնձմամբ կամ այլ 
եղանակով (բացի 13.99.16 ենթակարգի արտադրատեսակներից) երկու կամ ավելի 
տարբեր կազմի գործվածքներից և լինելով մեկ միասնական արտադրատեսակ, 
անհրաժեշտ է որոշել գերակշռող զանգված ունեցող մանածագործվածքային նյութը: 
Համանման ձևով որոշվում է հիմնական նյութը մանածագործվածքային և ոչ 
մանածագործվածքային նյութերից կազմված և մանածագործվածքային համարվող 
խառը արտադրատեսակներում: 
Մանածագործվածքային նյութերը խառնում են մանելուց առաջ կամ հետո, ինչպես 
նաև ոլորքի կամ ջուլհակության ընթացքում: 
Երբ մթերքը կազմված է տարբեր տեսակի մանածագորվածքային նյութերից, ապա 
համանման նյութերը դիտվում են որպես միասնական (օրինակ, սինթետիկ և 
արհեստական թելքերը դիտվում են որպես քիմիական նյութ, վուշը միշտ դիտվում է 
այլ բուսական թելքի հետ միասին) և դասակարգման համար համապատասխան 
դիրքի ընտրությունը կատարվում է նախ դասի, ապա այդ դասում` համապատասխան 
կարգի (ենթակարգի) կամ դիրքի (ենթադիրքի) որոշմամբ, հաշվի չառնելով այն 
նյութերը, որոնք չեն դասակարգվում տվյալ դասում:  



697 
 

 
Օրինակ` 
- 40 զանգ.% սինթետիկ շտապելի թելքից, 35 զանգ.% սանրային բրդից, 25 զանգ.% 
կենդանու բարակ մազից կազմված գործվածքը դասակարգվում է 13.20.11 
ենթադասում («Գործվածքներ բրդից սանդերքագզված կամ կոպիտ մազից 
կենդանիների»), քանի որ սանրային բուրդը և կենդանու բարակ մազը համանման 
նյութեր են և դրանց ընդհանուր զանգվածը գերակշռող է 
- 40 զանգ.% բամբակից, 30 զանգ.% արհեստական շտապելի թելքից, 30զանգ.% 
սինթետիկ շտապելի թելքից, 200 գ/մ2 մակերևութային խտությամբ գործվածքը 
դասակարգելու համար սկզբից որոշվում է դասը` տվյալ դեպքում 13.20 
«Գործվածքներ», կարգը` 13.20.3 «Գործվածքներ թելքից քիմիական՚ (սինթետիկ և 
արհեստական շտապելի թելքը համանման նյութեր են, համարվում են քիմիական 
թելք և դրանց ընդհանուր զանգվածը գերակշռող է), ապա ենթակարգը` 13.20.33 
«Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելի» (սինթետիկ և արհեստական թելքի 
զանգվածներից ոչ մեկը գերակշռող չէ և, համաձայն վերը նշված սկզբունքի, 
գործվածքի ընդհանուր զանգվածը համարվում է արհեստական թելքից,  
- 40զանգ.% բամբակից, 25զանգ.% ջուտից, 35զանգ.% վուշից գործվածքը 
դասակարգվում է 13.20.10 ենթակարգում «Գործվածքներ թելքից բնական, բացի 
բամբակիցե (վուշը և ջուտը համանման նյութեր են և դրանց ընդհանուր զանգվածը 
գերակշռող է) և ապա 13.20.10.600 ստորադիրքում «Գործվածքներ վուշե, 85զանգ.%-
ից պակաս վուշի պարունակությամբ հավելումներով, բացի բամբակից» (վուշի 
զանգվածը գերակշռում է ջուտի զանգվածը, իսկ բամբակի պարունակությունը հաշվի 
չի առնվում) 
- 40զանգ.% սանրային բրդից, 25զանգ.% սինթետիկ շտապելի թելից, 35զանգ.% 
սինթետիկ թելից գործվածքը դասակարգվում է 13.20.31.500 ստորադիրքում 
«Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ», հաշվի առնելով ընդհանուր 
սինթետիկ թելի գերակայությունը:  
 Ձիու մազից շրջահյուսած մանվածքը և մետաղապատ մանվածքը դիտվում են որպես 
առանձին մանածագործական նյութեր և դրանց զանգվածն ընդունվում է որպես 
բաղադրամասերի զանգվածների համախմբություն: 
 Ձիու մազից բավթայի թելը և մետաղապատ թելը պետք է դիտվեն որպես միասեռ 
մանածագործվածքային նյութ, որի զանգվածն ընդունվում է որպես դրա 
բաղադրամասերի զանգվածների գումար: 
 Գործվածքների դասակարգման դեպքում մետաղապատ թելը դիտվում է որպես 
մանածագործվածքային նյութ: 
 Խառը մանածագործվածքային նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների 
դասակարգման համար հաշվի չեն առնվում` 
- օգտագործվող արտադրական թափոններում պարունակվող թելքը, այն պայմանով, 
որ այդ թափոնները չեն կազմում պատրաստի արտադրանքի զգալի մասը, օրինակ, 
հովանոցների արտադրությունում օգտագործվող որոշ գործվածքների մնացորդները 
- գործվածքի կտրատման տեղերը նշող բաժանիչ թելը  
- գործվածքի եզրերով ներհյուսած թելերը, եթե դրանք պատրաստված են գործվածքի 
թելքից տարբերվող թելքից: 
Մանածագործվածքային արտադրատեսակների դասակարգման համար 
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ուշադրություն չի դարձվում հենքային գործվածքին, եթե այն ունի նաև խավոտ կամ 
բուկլե մակերևույթ: 
Ասեղնագործության արտադրատեսակների դեպքում (13.54.13) նշանակություն ունի 
միայն հենքային գործվածքը, սակայն եթե հենքը տեսանելի չէ, ապա 
ասեղնագործական արտադրատեսակները դասակարգվում են ըստ 
ասեղնագործվածքի թելերի: 
Ստորև տրվում են մանածագործվածքային նյութերի մեխանիկական, ֆիզիկական 
հատկությունների սահմանման և լավորակման համար ստանդարտ մթնոլորտի 
բնութագրիչներն ու կիրառման մեթոդները`  
- հարաբերական խոնավություն` մթնոլորտի ջրի գոլորշու փաստական ճնշման 
հարաբերությունը հագեցած գոլորշու ճնշման նկատմամբ, նույն ջերմաստիճանում, 
տոկոսային արտահայտմամբ 
- ստանդարտ չափավոր մթնոլորտ` մթնոլորտ 65% հարաբերական խոնավությամբ և 
200C ջերմաստիճանում  
- փորձարկման համար ստանդարտ չափավոր մթնոլորտ` մթնոլորտ 65% 
հարաբերական խոնավությամբ և 200C ջերմաստիճանում 
- նախնական լավորակում` մանածագործվածքային նյութի բերումը մոտավոր 
հավասարակշռության, 10-25% հարաբերական խոնավության և 500C չգերազանցող 
ջերմաստիճանով մթնոլորտում  
- լավորակում` ֆիզիկական կամ մեխանիկական հատկությունների սահմանման 
համար անցկացվող փորձարկումից առաջ մանածագործվածքային նյութի 
տեղադրումը փորձարկման համար ստանդարտ չափավոր մթնոլորտում, երբ օդն 
ազատ անցնում է մանածա•ործվածքի միջով այնքան ժամանակ, մինչև այն բերվում է 
հավասարակշռության մթնոլորտի հետ (մանածագործվածքային նյութը հասնում է 
հավասարակշռության, երբ շարժվող օդի ազդեցությանն ենթարկված նյութի երկու 
ժամ միջակայքով հետևողական կշռումների արդյունքում չի նկատվում 0,25%-ը 
գերազանցող քաշի փոփոխություններ) 
- մանածագործվածքային նյութի մեխանիկական և ֆիզիկական փորձարկումներ` 
անցկացվում են մանածագործվածքային նյութի լավորակումից հետո, փորձարկման 
համար ստանդարտ չափավոր մթնոլորտում: 
 
Բացառվում է` 
- խոզանակների պատրաստման համար ստևը կամ կենդանիների մազը 
(10.11.60.900) 
- ձիու մազը և դրանից արտադրատեսակները 
- մարդու մազը և դրանից արտադրատեսակները  
- բամբակի աղվամազը (10.41.30) կամ բուսական ծագման այլ նյութերը  
- ասբեստը (08.11.12) կամ դրանից և այլ նյութերից արտադրատեսակները (23.99.11)  
- բամբակը, թանզիֆը, վիրակապական և համանման արտադրատեսակները 
բժշկական կամ անասնաբուժական նպատակների համար, մանրէազերծ 
վիրաբուժական կարային նյութերը (21.20.24), անհատական օգտագործման կամ 
մանրածախ առևտրի համար փաթեթավորմամբ միջատամային տարածության 
մաքրման համար թելերը (20.42.18) 
- 20.59.11 ենթակարգի լուսազգայուն մանածագործվածքային նյութերը 
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- 1մմ-ից ավելի լայնակի հատվածքով միաթելերը կամ 25.2 խմբի պոլիմերային 
նյութերից` 5մմ-ից ավելի լայնությամբ ժապավենները կամ հյուսված 
արտադրատեսակները, գործվածքները, կամ դրանցից ուրիշ արտադրատեսակները 
(16.29.25) 
- գործվածքները, մեքենայական կամ ձեռքի տրիկոտաժե պաստառները, թաղիքը 
կամ ոչ գործվածքային նյութերը` տոգորված, պատված կամ երկտակած պոլիմերային 
նյութերով, կամ դրանցից արտադրատեսակները (22.1 խումբ)  

13.1  Մանածագործական թելք և թելեր 
13.10 Մանածագործական թելք և թելեր 
13.10.1 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) 
13.10.10 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- բրդաճարպ (ճարպաքրտինք)` տհաճ հոտով, կպչուն ճարպ, առանց գլիցերինի 
եթերների պարունակության (այդ պատճառով, քիմիական տեսակետից այն 
հանդիսանում է մոմ), օգտագործվում է քսանյութերի արտադրությունում և այլ 
տեխնիկական նպատակներով  
- լանոլին` ստացվում է ճարպաքրտինքի մաքրման արդյունքում, քսուքի թանձրության, 
դեղնասպիտակից մինչև դարչնագույն երանգով՝ կախված մաքրության աստիճանից, 
թույլ արտահայտված բնորոշ հոտով, հեշտ լուծվում է եռացող սպիրտում, չի լուծվում 
ջրում, սակայն կարող է կլանել մեծ քանակությամբ ջուր՝ վերածվելով հիդրատային 
լանոլինի (անջուր լանոլինը օգտագործվում է քսանյութերի, էմուլսացած յուղերի 
արտադրությունում, վերջնամշակման աշխատանքներում, իսկ հիդրատային 
լանոլինը` քսուքների արտադրությունում կամ կոսմետիկայում)  
- աննշան վերափոխված լանոլին և բրդային (լանոլինային) սպիրտեր՝ խոլեստերինի, 
իզոխոլեստերինի և այլ սպիրտերի խառնուրդ 
- օլեին բրդաճարպի` ճարպաքրտինքի շոգեթորումից և մզումից հետո ստացված 
պղտոր կարմրադարչնագույն հեղուկ մասը, բրդի ճարպի թեթև հոտով, լուծվում է 
սպիրտում, հասարակ երկէթիլային եթերում, ավտոմոբիլային բենզինում, 
օգտագործվում է որպես ազդանյութ մանածագործական արտադրությունում  
- ստեարին բրդաճարպի` ճարպաքրտինքի շոգեթորումից և մզումից հետո ստացված 
դեղնադարչնագույն մոմանման պինդ մասը, բրդաճարպի սուր հոտով, լուծվում է 
եռացող սպիրտում և այլ օրգանական լուծիչներում, օգտագործվում է կաշվի մշակման 
ժամանակ, քսանյութերի, օճառի և մոմերի արտադրությունում: 
 
Բացառվում է` 
- քիմիապես որոշակի սպիրտերը (21.10), բժշկական կամ օծանելիքի 
հավելանյութերով լանոլինային հիմքով պատրաստուկները (21.20.1 կամ 20.42.1) 
- ինտենսիվ վերափոխումների արդյունքում բնորոշ հատկությունները կորցրած 
լանոլինը, օրինակ, բավական էթօքսիլացված լանոլինը, որը լուծվում է ջրում (20.42.2) 
- ճարպաքրտինքի մնացուկները (10.41.72) 
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13.10.10.000 Բրդաճարպ (ներառյալ լանոլինը) 
13.10.2 Մանածագործական բնական թելք, նախապատրաստված մանելու համար 

13.10.21 Մետաքս անմշակ (չոլորած) 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- թթի շերամի (Bombyx mon) թրթուրի արտադրած թելքավոր նյութ  
- վայրի շերամի (Bombyx textor), օրինակ, կաղնու շերամի կամ նման միջատի 
թրթուրի արտադրված թելքավոր նյութ  
- սարդոստայն և ծովային մետաքս (օրինակ, Pinna ընտանիքի կենդանիներից 
ստացված թելք)  
- շերամի ֆիբրանյութ 
- որպես «մետաքս» դասակարգվող մանածագործվածքային նյութեր, մշակման 
տարբեր աստիճանի (հումքից մինչև գործվածք)  
 
-հում մետաքսը (չոլորած), որն ստացվում է բոժոժման ընթացքում, բոժոժի թելերի 
(ֆիլամենտների, տես 13.10.31 ենթակարգի պարզաբանումները) միախառնմամբ 
(սովորաբար 4-20 թել), շնորհիվ դրանց պատող բնական սոսնձանյութի: Բոժոժի 
քանդման ընթացքում թելերը շրջահյուսվում են միմյանց, սակայն նման ոլորքը 
աննշան է և այն պետք է տարբերել 13.10.40 ենթակարգում դասակարգվող ոլորած 
միաթելերից:  
Հում մետաքսը սովորաբար լինում է սպիտակավուն, դեղնավուն, երբեմն` 
կանաչավուն և ներառվում է տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ, եթե ենթարկվել է 
գունաթափման կամ ներկման, բայց ոչ ոլորման: 
- մետաքսի բոլոր տեսակի սանդերքագզած կամ սանրագզած մնացուկները (բացի 
հումքի և բոժոժանման արդյունքում ստացված մնացուկների), մինչև դրանց 
մանվածքի վերածելը`  
- կտրատած կամ հանգուցավոր թելեր, թելքի կամ թելերի խճճած զանգվածներ, 
ստացված մանման, կծկման, ջուլհակության ժամանակ  
- մետաքսի մնացուկների սոսնձազերծման և սանդերքագզման ընթացքում ստացված 
արտադրանք, որի քիչ թե շատ զուգահեռ թելքերից ձևավորվում են պաստառներ և 
կտավներ, իսկ հաջորդ փուլում դրանք ձևափոխվում են շերտերի կամ կեմի 
(ժապավենի կամ նախաթելի), բայց ոչ մանվածքի 
- սանդերքագզումից առաջացած մետաքսի սանրային մազաքոլք, կազմված 
մետաքսի մնացուկների համեմատ շատ կարճ թելքերից և ոչ պիտանի հետագա 
սանդերքագզման, թեև մանելուց առաջ կարող է ենթարկվել այլ մշակման, այն 
պայմանով, որ արդյունքում չի վերածվի պատրաստի մանվածքի  
- մետաքսի սանրագզման ընթացքում առաջացած մազաքոլք, կազմված շատ կարճ 
թելքերից  
- մետաքսե գործվածքների կամ այլ արտադրատեսակների թափոնների, լաթերի և 
այլ մնացուկների բզկտմամբ ստացված հումք 
- տրորած և քրքրած վուշ` տրորած, ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով քրքրած 
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վուշ, որի արդյունքում մանրացված փայտի մասերը հեռացվում են և մնում է վուշի 
թելքը - բամբակացված վուշ` կծու նատրոնի (կաուստիկի) լուծույթում եփած, 
ածխաթթվական նատրիումով տոգորած, նոսրացրած թթվով մշակած հում վուշ, որի 
արդյունքում մասնատված ցողուններից անջատվում է ածխաթթվական գազը և մնում 
է վուշի թելքը (բամբակացված վուշը սովորաբար գունազերծվում է) 
- գզած (սանրագզած) վուշ` տրոհված և զուգահեռ դասավորված, կողմնակի 
խառնուկներից մաքրված վուշի թելքից դարսավորիչ մեքենայի միջոցով ձևավորված 
ժապավեն, որը ձգման և երկտակման մի շարք գործողությունների արդյունքում 
վերածվում է նախաթելի (նախաթելը կարող է լինել թեթևակի ոլորած և ունենալ 
13.10.50 ենթակարգում դասակարգված միաթել մանվածքի տրամագիծը, սակայն, 
քանի այն մանված չէ, ներառվում է համապատասխան ստորադիրքում) 
- վուշի մնացուկներ` վուշի մշակման գործընթացի տարբեր փուլերում առաջացած և 
մանվածք ստանալու համար պիտանի մնացուկներ, ինչպես նաև մանելու, 
փաթաթելու կամ ջուլհակության ընթացքում առաջացած խճճվածքը, գործվածքի 
վերամշակումից կամ դրա մնացուկների քրքրումից առաջացած թելքերը, մալանչների 
և այլ մնացուկների մշակումից առաջացած ժապավենը և նախաթելը 
 - մանելու համար ոչ պիտանի մնացուկները, որոնք օգտագործվում են միջադիրների, 
խծուծվածքի, շինարարական շաղախների համար կամ թղթի որոշ տեսակների 
արտադրությունում: 
 - կանեփաթել տրորած, քրքրած, գզած կամ մշակած այլ եղանակով, բայց չմանած, 
կանեփի մազաքոլք և մնացուկներ, որոնք պիտանի են մանվածք ստանալու համար, 
ինչպես նաև օգտագործվում են միջադիրների, խծուծվածքի համար կամ թղթի որոշ 
տեսակների արտադրությունում  
- ջուտի թելք, այլ քրծենավոր մանածագործվածքային թելք (բացի վուշից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ, 
մանելու, ջուլհակության գործընթացում առաջացած խճճվածք, այլ մնացուկներ, 
անկախ այն բանից պիտանի են մանվածք ստանալու համար, թե ոչ 
- սայզել և մանածագործվածքային թելք (Agave տեսակի բույսերից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ 
- կոկոսյան թելք, աբակա, ռամի և այլ բուսական մանածագործվածքային թելքեր 
- բամբակը (այդ թվում` գզգզած թելքը և բամբակե այլ մնացուկները), որը ենթարկվել 
է սանդերքագզման և սանրագզման: Գզման արդյունքում կատարվում է թելքերի 
արձակում, դրանց քիչ թե շատ զուգահեռ դասավորում, մաքրում տարբեր կողմնակի 
խառնուկներից, որից հետո թելքերը ձևավորվում և խտացվում են ժապավենի 
տեսքով (նախաթել վերածելուց առաջ, ժապավենները, որոշ դեպքերում, ենթարկվում 
են սանրագզման): 
Սանրագզման գործընթացը հիմնականում կիրառվում է երկար թելքերի մանման 
համար, երբ հեռացվում են թելքերին կպած կողմնակի մնացուկները, անջատվում 
կարճ թելքերը: Սանրաժապավենը (նաև չսանրագզած ժապավենը) անցնելով ձգման 
և երկտակման մի շարք գործողություններ ժապավենահարթեցնող մեքենաների վրա, 
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վերածվում է նախաթելի, որը փաթաթվում է մեծ կոճերի վրա: 
Պետք է նշել, որ նախաթելը կարող է լինի թեթևակի ոլորած և ունենալ 13.10.50 
ենթակարգում դասակարգված միաթել մանվածքի տրամագիծը, սակայն, քանի այն 
մանված չէ: 
Արտադրանքը կարող է ներկվել կամ գունաթափվել:  
 Վարսավիրների կողմից օգտագործվող ժապավենի տեսքով գզած բամբակը 
(այսպես կոչված «վարսավիրանոցի բամբակըե) դասակարգվում է տվյալ 
ենթակարգում:  
 
Բացառվում է` 
- մանածագործվածքային խավը և փոշին, մետաքսե հանգույցները (13.96) 
- մետաքսի կտորտանքը (13.92.29) 
- բժշկական նպատակներով օգտագործվող բամբակը (21.20.24)  
- չգզած և չսանրագզած բամբակի թելքը (հում բամբակ) և հում բամբակը 
թելքատումից հետո, ինչպես նաև գունաթափած, ներկած կամ մշակված, որպես 
կլանող հեղուկ (աբսորբենտ) օգտագործելու համար բամբակի թելքը (01.16.11) 
- բամբակի աղվամազը (10.41.72) 
- հում վուշը և թրջած վուշը, ստացված վուշե թելքերի առաջնային մշակման 
արդյունքում (01.16.19)  
- վուշի տրորման ժամանակ առաջացած կոտրատված փայտի կտորները (38.11.59) 

13.10.21.100 Մետաքս հում (չոլորած) 

13.10.21.190 Մնացուկներ մետաքսի սանդերքագզած կամ սանրագզած 

13.10.22 Բուրդ ճարպազերծված կամ կարբոնացված, սանդերքագզման կամ սանրա•զման 
չենթարկված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 
- բուրդ («բուրդ» տերմինը նշանակում է ոչխարների և գառների բուրդ), 
սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկված, լվացած և ճարպազերծած (ոչ 
կարբոնացված),  
- բուրդ կարբոնացված 
- բրդի և կենդանիների նուրբ բրդի փնջեր, ենթարկված սանդերքագզման և 
սանրագզման («կենդանիների նուրբ բուրդ (մազ)»  տերմինը նշանակում է 
ալպակայի, վիկունի, լամայի, ուղտի, եզնուղտի, անգորական, տիբեթյան, քաշմիրյան 
և համանման այծերի (բացի սովորական այծերի), ճագարի (ներառյալ ան•որական), 
նապաստակի, կուղբի, ճահճակուղբի, մշկամուկի բուրդ)  
- կենդանիների կոպիտ բրդի փնջեր, ենթարկված սանդերքագզման և սանրագզման 
(«կենդանիների կոպիտ բուրդ (մազ)» տերմինը նշանակում է այլ կենդանիների` այծի, 
շան, կապիկի, ջրասամույրի և չհիշատակված այլ կենդանիների բուրդը, ինչպես նաև 
ձիու կամ ցուլի կողամասերից մազերը (բացառությամբ խոզանակների 
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արտադրության համար օգտագործվող մազը և ստևը (10.11.60), ձիու և ցուլի պոչի և 
բաշի մազերը (01.45.33)) 
- բրդի կամ կենդանիների նուրբ բրդի մազաքոլք 
 
 Բրդե թելքը կազմված է պրոտեինային եղջերանյութից (կերատինից), ունի 
թեփուկավոր մակերևույթ, ձգունության, խոնավածուծ, թաղքադրման 
հատկություններ:  
  
Լվացած, ճարպազերծած բուրդը պարունակում է քիչ քանակությամբ ճարպ, 
բուսական նյութեր, որոնք հեռացվում են հաջորդ փուլերում մեխանիկական կամ 
կարբոնացման եղանակով (տես 13.10.29 ենթակարգի  պարզաբանումները) 
   
 - կարբոնացված բուրդը, որը ստացվում է բուրդը ընկղմելով հանքային թթուներով 
կամ թթու աղերով գուռի մեջ` բուսական մնացուկները քայքայելու համար, չվնասելով 
բրդե թելքը: Սպիտակեցումը, ներկումը չեն ազդում բրդի դասակարգման վրա 
(այստեղ կիրառելի են 13.10.29 ենթակարգի պարզաբանումները):    
 
Բացառվում է`  
- կենդանիների բուրդը և մազը, չլվացած, սանդերքա•զման և սանրա•զման 
չենթարկած (01.45.3) 
- մինչև խուզը կամ կաշվի քերթը լվացած բուրդը (01.45.3) 
- հում մորթին և կաշին, այդ թվում քրքրվածը (01.45.3)  
- տաք լվացման բուրդ` լվացված միայն տաք ջրով, ազատված մեծ քանակության 
ճարպից  
- լվացված գեղմի բուրդ, որից լվացման եղանակով` տաք ջրով, օճառով կամ այլ 
լվացող միջոցներով, գրեթե ամբողջովին հեռացված է ճարպը  
- բուրդ, մշակված ցնդող լուծույթներով (բենզոլ, քառաքլոր ածխածին)  
- սառեցրած բուրդ` ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության ենթարկված բուրդ, ճարպի 
սառեցման համար, որն այլ բնական խառնուկների հետ հեշտությամբ պոկվում և 
հեռացվում է բրդից 

13.10.22.200 Բուրդ (ոչխարի) լվացած ճարպազերծած, կարբոնացված, սանդերքագզման և 
սանրագզման չենթարկած 

13.10.22.230 Բուրդ (ոչխարի) կարբոնացված, սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկած 

13.10.22.250 Մազաքոլք բրդի (ոչխարի) կամ նուրբ բրդի կենդանիների 

13.10.22.270 Փնջեր սանդերքագզած բրդի ոչխարի կամ կենդանիների 

13.10.23 Բրդի կամ կենդանիների նուրբ մազի մազաքոլք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանելու համար նախապատրաստական գործողությունների, այդ թվում` 
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սանդերքագզման և սանրագզման արդյունքում ստացված ոչխարի բրդի կամ 
կենդանիների նուրբ բրդի մազաքոլքը: 
  
Բացառվում է` 
- նուրբ մազերի մնացուկները  
- բամբակը (13.96.11 կամ 21.20.24) 
- միայն որպես պարարտանյութ օգտագործվող բրդի կամ կենդանիների մազերի 
մնացուկները (20.15) 
- բրդի, այլ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդի սանդերքագզած կամ սանրագզած 
մնացուկները (13.10.25) 
- մանածագործվածքային խավը, փոշին, հանգույցները (13.96.11)  
- թելքատած (քրքրած) բուրդը, այլ կենդանիների թելքատած նուրբ կամ կոպիտ 
բուրդը (13.10.96) 

13.10.23.000 Բրդի կամ կենդանիների նուրբ մազի մազաքոլք 
13.10.24 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, սանդերքագզած 

կամ սանրագզած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ապարատային մանման համար նախապատրաստված սանդերքած բուրդ և 
կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ մազ (ներառյալ մնացուկները և քրքրած թելքը) 

- նախապատրաստական աշխատանքներից կամ սանդերքագզման 
գործողություններից հետո սանրագզված բուրդ և կենդանիների նուրբ մազ 

- հաստ նախաթել, սանդերքաժապավեն, սանրաժապավեն («տոպս»), նախաթել, 
ինչպես նաև հատուկ բաժանված կարճ հավասարաչափ հատվածների, կտրատած 
կամ պատռված սանրաժապավեն կամ սանդերքաժապավեն 

- սանրային բուրդ զանգվածով (փխրեցված «տոպս»), սովորաբար լվացված է և 
փշազերծված (սանրագզման մեքենայից դուրս գալուց հետո մանվածքի չընդհատվող 
ժապավենը ձգվում է, բաժանվում անհավասար հատվածների, որոնք կծկվում են, իսկ 
կարճ, միջինում 45մմ երկարության թելքերը պիտանի են ապարատային մանման 
համար) 

 Նախաթելը, երբեմն, կարող է ունենալ գրեթե նույն տրամագիծը ինչ որ 13.10.50 
ենթակարգի միաթել մանվածքը և լինի թեթևակի ոլորած, բայց քանի որ այն դեռևս 
մանված չէ, ներառվում է տվյալ ենթակարգում: 

 Գզող մեքենաների միջոցով բրդի և կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ մազի գզման 
նպատակն է` թելքի արձակումը խճճվածությունից, դրանց որոշ չափով զուգահեռ 
դասավորումը և մաքրումը տարբեր կողմնակի խառնուրդներից (հիմնականում 
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բուսական): 

 Գզող մեքենայով, միայն գզման ենթարկված արտադրանք ստանալու համար, թելքի 
գզվածքը բաժանվում է երկարությամբ բազմաքանակ մասերի, որոնք դասավորվում 
և միահյուսվում են նախաթելի ձևով: Նախաթելը փաթաթվում է հենքակոճերի վրա և 
կարող է օգտագործվել առանց հետագա մշակման: 

 Սանրագզում անցած (նուրբ բրդյա) արտադրանքն ստացվում է երկու եղանակով` մի 
դեպքում սանրագզվում է գզզվածքի բամբակը, մյուս դեպքում, չգզած բուրդը կամ 
կենդանիների մազը սանրագզումից առաջ անցնում է նախապատրաստական 
գործընթաց, երբ սանրավոր ժապավենային մեքենաների միջոցով կատարվում է 
թելքի փխրեցում և ուղղում: 

 Սանրագզման հետագա գործողությունների ընթացքում կարճ թելքերը (մազաքոլքի 
տեսքով) և բուսական խառնուկները հեռացվում են, մնացած թելքերը դասավորվում 
են զուգահեռ, ձևավորելով ժապավեն: Սանրաժապավենը ձգվում և սանդերքվում է, 
ապահովելով տարբեր երկարության թելքերի միախառնումը, վերջնական ժապավենը 
կծկվում է կծիկներով («տոպս» անվանումով), իսկ չկծկած նյութերը, հիմնականում 
մազերը, այդ փուլն անցնում են սեղմված գալարների ձևով, խիտ կապկպված թղթի 
երկու պաստառների միջև: Սանրավոր արտադրանքն անցնելով ձգման և 
երկտակման մի շարք գործողություններ, վերածվում է նախաթելի, որը փաթաթվում է 
կոճերի վրա: 

 Տվյալ ենթակարգում արտադրանքի դասակարգման վրա չեն ազդում դրա 
գունազերծումը և ներկումը: 

 

Բացառվում է՝ 

- բամբակը (13.99.14 կամ 21.20.24) 

- կեղծամների պատրաստման համար նախապատրաստված բուրդը (32.99.30) 

13.10.24.000 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, սանդերքագզած կամ սանրագզած 
13.10.25 Բամբակ, սանդերքագզած կամ սանրագզած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բամբակը (այդ թվում` գզգզած թելքը և բամբակե այլ մնացուկները), որը ենթարկվել 
է սանդերքագզման և սանրագզման: Գզման արդյունքում կատարվում է թելքերի 
արձակում, դրանց քիչ թե շատ զուգահեռ դասավորում, մաքրում տարբեր կողմնակի 
խառնուկներից, որից հետո թելքերը ձևավորվում և խտացվում են ժապավենի 
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տեսքով (նախաթել վերածելուց առաջ, ժապավենները, որոշ դեպքերում, ենթարկվում 
են սանրագզման): 

Սանրագզման գործընթացը հիմնականում կիրառվում է երկար թելքերի 
մանման համար, երբ հեռացվում են թելքերին կպած կողմնակի մնացուկները, 
անջատվում կարճ թելքերը: Սանրաժապավենը (նաև չսանրագզած ժապավենը) 
անցնելով ձգման և երկտակման մի շարք գործողություններ ժապավենահարթեցնող 
մեքենաների վրա, վերածվում է նախաթելի, որը փաթաթվում է մեծ կոճերի վրա: 

Պետք է նշել, որ նախաթելը կարող է լինի թեթևակի ոլորած և ունենալ 
13.10.50 ենթակարգում դասակարգված միաթել մանվածքի տրամագիծը, սակայն, 
քանի այն մանված չէ, ներառվում է տվյալ ենթակարգում: 

Տվյալ ենթակարգի արտադրանքը կարող է ներկվել կամ գունաթափվել:  

 Վարսավիրների կողմից օգտագործվող ժապավենի տեսքով գզած բամբակը 
(այսպես կոչված «վարսավիրանոցի բամբակը») դասակարգվում է տվյալ 
ենթակարգում:  

 

Բացառվում է՝  

- բժշկական նպատակներով օգտագործվող բամբակը (21.20.24)  

- բամբակի աղվամազը (10.41.30) 

13.10.25.000 Բամբակ, սանդերքագզած կամ սանրագզած 
13.10.26 Ջուտ և այլ մանածագործական թելք (բացի վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի 

թելքից), նախապատրաստված մանելու համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կանեփաթել տրորած, քրքրած, գզած կամ մշակած այլ եղանակով, բայց չմանած, 
կանեփի մազաքոլք և մնացուկներ, որոնք պիտանի են մանվածք ստանալու համար, 
ինչպես նաև օգտագործվում են միջադիրների, խծուծվածքի համար կամ թղթի որոշ 
տեսակների արտադրությունում  

- ջուտի թելք, այլ քրծենավոր մանածագործվածքային թելք (բացի վուշից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ, 
մանելու, ջուլհակության գործընթացում առաջացած խճճվածք, այլ մնացուկներ, 
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անկախ նրանից պիտանի են մանվածք ստանալու համար, թե ոչ 

- սայզել և մանածագործվածքային թելք (Agave տեսակի բույսերից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ 

- կոկոսյան թելք, աբակա, ռամի և այլ բուսական մանածագործվածքային թելքեր 

  

Բացառվում է` 

- 13.10.26 ենթակարգում թվարկված թելքը հում, չմշակված վիճակում (01.16.19) 

- ջրուռու ցողունները (01.29.30) 

- բժշկական կամ մանրածախ առևտրի համար փաթեթավորած խծուծը (21.20.24) 

- ջուտից կամ այլ մանածագործվածքային քրծենավոր թելքից մանվածքը (13.10.72) 

- պարանները, ճոպանները, համանման արտադրատեսակների կտորտանքը 
(13.94.20) 

13.10.26.000 Ջուտ և այլ մանածագործական թելք (բացի վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի թելքից), 
նախապատրաստված մանելու համար 

13.10.29 Մանածագործական այլ բուսական թելք, նախապատրաստված մանելու համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տրորած և քրքրած վուշ` ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով քրքրած վուշ, որի 
արդյունքում մանրացված փայտի մասերը հեռացվում են և մնում է վուշի թելքը  

- բամբակացված վուշ` կծու նատրոնի (կաուստիկի) լուծույթում եփած, 
ածխաթթվական նատրիումով տոգորած, նոսրացրած թթվով մշակած հում վուշ, որի 
արդյունքում մասնատված ցողուններից անջատվում է ածխաթթու գազը և մնում է 
վուշի թելքը (բամբակացված վուշը սովորաբար գունազերծվում է) 

- գզած (սանրագզած) վուշ` տրոհված և զուգահեռ դասավորված, կողմնակի 
խառնուկներից մաքրված վուշի թելքից դարսավորիչ մեքենայի միջոցով ձևավորված 
ժապավեն, որը ձգման և երկտակման մի շարք գործողությունների արդյունքում 
վերածվում է նախաթելի (նախաթելը կարող է լինել թեթևակի ոլորած և ունենալ 
13.10.42 ենթակարգում դասակարգված միաթել մանվածքի տրամագիծը, սակայն, 
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քանի այն մանված չէ) 

- վուշի մնացուկներ` վուշի մշակման գործընթացի տարբեր փուլերում առաջացած և 
մանվածք ստանալու համար պիտանի մնացուկներ, ինչպես նաև մանելու, 
փաթաթելու կամ ջուլհակության ընթացքում առաջացած խճճվածքը, գործվածքի 
վերամշակումից կամ դրա մնացուկների քրքրումից առաջացած թելքերը, մալանչների 
և այլ մնացուկների մշակումից առաջացած ժապավենը և նախաթելը 

Ներառում է նաև մանելու համար ոչ պիտանի մնացուկները, որոնք օգտագործվում են 
միջադիրների, խծուծվածքի, շինարարական շաղախների համար կամ թղթի որոշ 
տեսակների արտադրությունում: 

  

Բացառվում է՝ 

- հում վուշը և թրջած վուշը, ստացված վուշե թելքերի առաջնային մշակման 
արդյունքում (01.16.19)  

- վուշի տրորման ժամանակ առաջացած կոտրատված փայտի կտորները (38.11.59)  

- 13.10.26 դիրքի առանձին թելքավոր բուսական նյութերը, որոնք հայտնի են որպես 
վուշ 

13.10.29.000 Մանածագործական այլ բուսական թելք, նախապատրաստված մանելու համար 
13.10.3 Մանածագործական քիմիական շտապելային թելք, նախապատրաստված մանելու 

համար 
 

«Քիմիակամ թելք և թելեր» տերմինը նշանակում է ֆիլամենտային թելեր կամ 
շտապելային թելք, ստացված օրգանական պոլիմերներից արդյունաբերական 
եղանակով` մոնոմերների (պոլիամիդի, պոլիուրեթանի, բազմաեթերի կամ պոլիվինիլի 
ածանցյալների) պոլիմերացմամբ կամ բնական պոլիմերների (թաղանթանյութի, 
պրոտեինի, կազեինի կամ ծովի ջրիմուռների) քիմիական փոխարկմամբ: Ածխից, 
նավթամթերքից, բնական գազից ստացվող հիմնական նյութերն օգտագործվում են 
սինթետիկ թելքի, իսկ բնական օրգանական պոլիմերները` արհեստական թելքի 
արտադրության համար:  

 

Տվայլ ենթակարգը ներառում է` 

- քիմիական շտապելային թելք` ստացվում է համապատասխան նյութերի 
արտամղումով թելքակորզանի անցքերով (որոշ դեպքերում մինչև 1000 անցք), երբ 
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արտաձգած թելերը հավաքվում են կեմի տեսքով, որը կտրատվում է կարճ 
հատվածների կամ անմիջապես, կամ լվացման, սպիտակեցման, ներկման և այլ 
գործողություններից հետո (այսպիսով քիմիական թելքը լինում է շտապելային, 
այսինքն` ընդհատված, կամ թելքավոր կեմի ձևով) 

- պոլիակրիլանիտրիլային թելք և պոլիակրիլանիտրիլային եղանակի թելք` գծային 
մակրոմոլեկուլներից կազմված սինթետիկ թելք, որոնք մակրոմոլեկուլային վիճակում 
պարունակում են համապատասխանաբար 85զանգ.% ակրիլանիտրիլ և 35զանգ.% -
ից ոչ պակաս և մինչև 85 զանգ.% ակրիլանիտրիլ 

- պոլիպրոպիլենային թելք` ացիկլիկ, հագեցած ածխաջրածնային գծային 
մակրոմոլեկուլներից կազմված սինթետիկ թելք, որը մակրոմոլեկուլային վիճակում 
պարունակում է տարրեր (ըստ քաշի 85%-ից ոչ պակաս), ուր ջրածնի յուրաքանչյուր 
երկրորդ ատոմն իզոտակտային դիրքում կողմնային մեթիլային խմբի կրող է, առանց 
հետագա փոխարինման 

- նեյլոն կամ այլ պոլիամիդային թելք՝ կազմված է սինթետիկ գծային 
մակրոմոլեկուլներից, որը մակրոմոլեկուլային վիճակում ունի 85%-ից ոչ պակաս 
կրկնվող ամիդային կապեր՝ միացված ացիկլիկ կամ ցիկլային խմբերով, կամ 85%-ից 
ոչ պակաս բուրավետ խմբեր, անմիջական միացված ամիդային կապերով երկու 
բուրավետ օղակներին 

- բազմաեթերային թելք՝ գծային մակրոմոլեկուլներից կազմված սինթետիկ թելք, որը 
մակրոմոլեկուլային վիճակում պարունակում է մինչև 85 զանգ.% դիոլի բարդ եթեր և 
տերեֆտալաթթու 

- պոլիէթիլենային թելք՝ գծային մակրոմոլեկուլներից կազմված սինթետիկ թելք, որը 
մակրոմոլեկուլային վիճակում պարունակում է մինչև 85 զանգ.% էթիլենային տարրեր 

- պոլիուրեթանային թելք` պոլիիզոցիանատի և պոլիհիդրօքսիդային միացությունների 
պոլիմերացման արդյունքում ստացված սինթետիկ թելք 

- թաղանթանյութի արհեստական թելք` վիսկոզային (թաղանթանյութը մշակվում է 
կծու նատրիումով, արդյունքում ստացված ալկալիական թաղանթանյութը` 
ծծմբածխածնով, վերափոխվելով թաղանթանյութի քսանթագենատի, որը լուծում են 
կծու նատրիումի նոսր լուծույթում), պղնձամոնիակային (թաղանթանյութը լուծվում է 
պղնձամոնիակային լուծույթի մեջ), ացետատային (թաղանթանյութը մշակվում է 
քացախի անհիդրիդի, քացախաթթվի և ծծմբաթթվի խառնուրդով և արդյունքում 
ստացված թաղանթանյութի ացետատը լուծվում է արագ գոլորշացող լուծիչում) 

- պրոտեինային թելք կենդանական կամ բուսական ծագմամբ` արհեստական թելք 
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արտադրված կաթնային կազեինի լուծմամբ ալկալիական լուծույթում, սովորաբար 
կծու նատրիումում (ստացված տարրական թելերը մշակվում են ֆորմալդեհիդով, 
տանինով, քրոմի աղերով, այլ քիմիական բաղադդրիչներով), թելք արտադրված նույն 
եղանակով գետնընկույզի, սոյայի ունդերի, մաիսի պրոտեիններից  

- ալգինատային թելք` տարբեր տեսակի ծովային ջրիմուռների քիմիական մշակումով 
ստացված մածուցիկ լուծույթից՝ նատրիում ալգինատից պատրաստված 
արհեստական թելք` կալցիումքրոմային ալգինատային (չեն բոցավառվում), կալցիումի 
ալգինատից (հեշտ լուծվում են թույլ ալկալիական օճառային լուծույթում, հետևաբար 
պիտանի չեն մանածագործվածքային արտադրատեսակների արտադրությունում և 
օգտագործվում են որպես ժամանակավոր թել որոշակի արտադրական 
գործողություններում) 

- քիմիական թելեր ֆիլամենտային, որոնք կազմված են տարրական թելքից` 
ֆիլամենտներից, (տարբերվում են 13.10.50 ենթակարգում դասակարգված կարի 
թելերից) և միաֆիլամենտային, որոնք արտաձգվում են թելքակորզանից միակ թելքի 
տեսքով 

- քիմիական թելեր բազմաջիղ, որոնք ստացվում են միաֆիլամենտային թելերի (2-ից 
մինչև մի քանի հարյուր) միասին դարսումով, ներառում են` միակի թելեր, կազմված 
առանց ոլորքի զուգահեռ դարսած ֆիլամենտների, միակի թելեր, կազմված 
ֆիլամենտներից, ոլորքած անմիջապես թելքակորզանից արտաձգելուց հետո կամ 
ոլորքման հետագա գործողությունների ընթացքում և բազմոլոր (մի քանի 
դարսվածքի) կամ ոլորած թելեր, որոնք ստացվում են նման միակի թելերի դարսմամբ 

- քիմիական թելեր տեքստուրավորված` քիմիական և ֆիզիկական գործընթացների 
(ոլորք, ոլորքի քանդում, կեղծ ոլորք, ճզմում, ծալքավորում, խտացում ջերմությամբ 
կամ նշված գործողությունների համադրում) ազդեցության արդյունքում ստացված, 
պարույրներով, գալարներով, ծալքավոր թելեր, որոնք ծավալային են, ունեն բարձր 
ձգելիություն (այս տեսակի թելերին են դասվում նաև մասնակի կողմնորոշված 
մոլեկուլներով թելքերից կազմված հարթ թելերը (հայտնի են «POY» անվանումով), 
որոնք արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործելու համար նախապես 
ենթարկվում են ձգման կամ տեքստուրավորման) 

- զոլակներ սինթետիկ կամ արհեստական նյութերից` 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
հարթ զոլակներ, որոնք ստանում են համապատասխան նյութերի արտամղումով 
թելքակորզանի անցքերով կամ կտրատվում են ավելի լայն շերտերից կամ թերթերից 
և օգտագործվում են խոզանակների, սպորտային թևճակների, ձկնորսական 
կարթաթելի, վիրաբուժական թելերի, գլխարկների, հյուսած երիզների և այլնի 
արտադրությունում 
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- առաձգաչափական թել` սինթետիկ մանածագործվածքային նյութերից բազմաջիղ 
թել, որը ձգելով երեք անգամ սկզբնական երկարության համեմատ` չի կտրվում, իսկ 
ձգելով երկու անգամ սկզբնական երկարության համեմատ` հինգ րոպեից 
վերադառնում է երկարության, որը 1,5 անգամ գերազանցում է դրա սկզբնական 
երկարությունը  

- շտապելային թելքի և ֆիլամենտային թելերի մնացուկները  

 

Բացառվում է` 

- սանդերքագզման կամ սանրագզման չենթարկված քիմիական թելքը (20.60.11) 

- ածխածնային թելքը և դրանից արտադրատեսակները (23.99.19) 

- ապակեթելքը և դրանից արտադրատեսակները (23.13.1) 

13.10.31 Սինթետիկ շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, կամ 
նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սինթետիկ շտապելային թելք (ներառյալ մնացուկները), ենթարկված 
սանդերքագզման, սանրագզման և մանելու նախապատրաստման համար մշակման 
այլ գործողություններ: Սինթետիկ շտապելային թելքը, ենթարկվելով 
սանդերքագզման կամ սանրագզման, մեքենայական մշակումից հետո ձևավորվում է 
սանրաժապավենի ձևով, որը սովորաբար դասավորվում է գալարներով կամ 
կծիկներով («տոփս» անվանումով): «Տոփս»-ը պատրաստում են նաև այլ եղանակով, 
որը հայտնի է որպես «կեմ-ժապավեն» գործընթաց, երբ մեքենայական մի շարք 
գործողություններից հետո, ժապավենը ձևավորվում է անմիջական կեմից, 
չենթարկվելով սանդերքագզման կամ սանրագզման: Որևէ եղանակով ստացված 
ժապավենը ձգվում է, վերածվելով նախաթելի (տես նաև 13.10.23 ենթադիրքի 
պարզաբանումները): 
  
Բացառվում է` 
 
- բամբակը (13.99.14 կամ 21.20.24) 

13.10.31.300 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած 
13.10.31.310 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած, ակրիլային կամ ակրիլային 

վերափոխված 
13.10.31.390 Թելք սինթետիկ շտապելային, մշակած, չմանած (բացի ակրիլայինից կամ 

ակրիլայինից վերափոխված) 
13.10.32 Արհեստական շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, կամ 
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նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով 

13.10.32.000 Արհեստական շտապելային թելք, սանդերքագզած կամ սանրագզած, կամ 
նախապատրաստված մանելու համար այլ եղանակով 

13.10.4 Մետաքսե մանվածք և մանվածք մետաքսի թափոններից 
13.10.40 Մետաքսե մանվածք և մանվածք մետաքսի թափոններից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 13.10.26 ենթակարգում նշված հում մետաքսի անընդհատ թելքի ոլորումով 
ստացված, չսպիտակեցրած (հում) մանվածք` թույլ դեղնավուն գույնի, կազմված 
"grege" միաթելից կամ մի քանի դարսվածքի թելերից, չսոսնձազերծված, 30%-ից 
ավելի սերիցինի (մետաքսաթելի բնական սոսնձանյութ) պարունակությամբ, լվացած 
կամ սպիտակեցրած (մանվածք, որը սոսնձազերծելու համար լվանում են տաք 
օճառաջրով կամ նատրոնային մոխրաջրով, իսկ բնական ներկանյութերի 
մնացորդները հեռացվում են սպիտակեցմամբ):  

 

Տվյալ ենթակարգի մետաքսի թելերը (մանվածքը) լինում են` 

- միաթելեր` ստացվում են հում մետաքսի միաթելի ոլորքով 

- մետաքսի ոլորած միջնաթելեր` ստացվում են հում մետաքսի երկու կամ ավելի 
չոլորած թելերի թեքավուն ոլորքով 

- «կրեպի ոլորքով» մետաքսի մանվածք` խիտ ոլորքի միջնաթելեր 

- մետաքսի հենքաթելեր` ստացված հում մետաքսի երկու և ավելի թելերից` մեկ կամ 
ավելի դարսվածքի, լավ ոլորած հակառակ ոլորքով (հիմնականում օգտագործվում են 
գործվածքների հենքում)  

Տվյալ դիրքում ներառված մանվածքը կարող է ենթարկվել մշակման տարբեր 
գործողությունների, նկարագրված են 13.10.4 կարգի պարզաբանումներում: 

  

Բացառվում է` 

- մետաքսի թելերը (մանվածք), նախատեսված մանրածախ առևտրի համար 
(13.10.62) 

- մետաքսի թելերը քուղերի, ճոպանների, պարանների և այլնի արտադրության 
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համար (13.94.11)  

- մետաքսի լարերի (աղելարերի) նմանակումները (13.96.12) 

- 13.10.29 ենթադիրքում նշված մետաքսի մնացուկներից ստացված մանվածք, որն ի 
տարբերություն 17.10.41.500 դիրքի մանվածքի, ձևավորվում է մինչև 20սմ 
երկարությամբ զուգահեռ դասավորված թելքերից, ունի հարթ և բավական փայլուն 
մակերևույթ 

- 13.10.29 ենթադիրքում նշված մետաքսի մազաքոլքի թելքից (մինչև 5սմ 
երկարության, որոշ դեպքերում գզած, բայց չսանրած, թեթև խճճված, փոքր 
հանգույցներով) ստացված մանվածք, փայլատ մակերևույթով և ոչ այնքան ամուր  

- միաթելերից ստացված բազմաշերտ (երկտակած) մանվածք  

 - մետաքսի թելերը (մանվածք), նախատեսված մանրածախ առևտրի համար 
(13.10.40) 

- մետաքսի թելերը քուղերի, ճոպանների, պարանների և այլնի արտադրության 
համար (13.94.11)  

- մետաքսի լարերի (աղելարերի) նմանակումները (13.96.13) 

13.10.40.500 Մանվածք մետաքսի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար (բացի 
մանվածքից մետաքսի մնացուկներից) 

13.10.40.900 Մանվածք մետաքսի, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, մետաքսի 
մնացուկներից 

13.10.5 Բրդե մանվածք, կշռածրարված կամ չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար. 
մանվածք կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազից կամ ձիու մազից 

13.10.50 Բրդի մանվածք, կշռածրարված կամ չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար. 
մանվածք կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազից կամ ձիու մազից 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միաթել կամ բազմաշերտ (երկտակած) ապարատային մանվածք, ստացված գզած 
(չսանրած) բրդի հաստ նախաթելի մանումով  

- կիսասանրային մանվածք, ստացված գզած (չսանրած) բրդի ժապավենի մանումով, 
կիրառելով սանրային մանվածքի մանման գործընթացը 

- 13.10.29 դիրքի գզած բրդի միահյուսված կարճ թելքերից կամ կարճ և երկար 
թելքերի խառնուրդից կազմված մանվածք, որն ի տարբերություն նուրբ բրդյա 
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մանվածքի, պակաս հավասարաչափ և սովորաբար ավելի ազատ ոլորված  

- սանդերքագզած և սանրագզած բրդի փնջերից կազմված բազմաշերտ (երկտակած) 
մանվածք, եթե բրդի ընդհանուր զանգվածում գերակշռում է սանդերքագզածը 
(հակառակ դեպքում դասակարգվում է 13.10.42.500 ստորադիրքում) 

- բազմաշերտ (երկտակած) կամ միաթել մանվածք, ստացված կենդանիների 
սանդերքագզած նուրբ մազի միաթելի մանումով  

Տվյալ ենթակարգում ներառված մանվածքը լինում է սպիտակեցրած կամ 
չսպիտակեցրած (հում), կարող է ենթարկվել մշակման գործողությունների, 
նկարագրված 13.10.4 կարգի պարզաբանումներում:  

-սանրային մանվածք (սանրային բրդի նախաթելից մանած), նուրբ բրդյա, որը 
տարբերվում է ապարատայինից հարթ տեսքով և հավասարաչափ հատվածքով, 
միաթել կամ բազմաշերտ (միահյուսած), զուգահեռ դասավորված թելքերով (կարճ և 
խճճված թելքերը հեռացվում են սանրումով) 

- կենդանիների նուրբ բրդի մանվածք, միաթել կամ բազմաշերտ (երկտակած), 
ստացված կենդանիների սանրագզած կամ սանդերքագզած նուրբ մազի նախաթելի 
մանումով 

- մանվածք կենդանիների կոպիտ բրդից, միաթել կամ բազմաշերտ (երկտակած), 
ստացված կենդանիների կոպիտ մազի նախաթելի մանումով 

- մանվածք ձիու մազից, ստացված ձիու կարճ մազերի մանումով (չմանվող երկար 
մազերը, կապելով միմյանց ծայրերը, ձևավորում են երկար թելերի, իսկ որոշ տեսակի 
թելեր ստանալու համար, օրինակ երիզաթելերի, ձիու մազերը, համակցված բամբակե 
և այլ թելերի հետ, փաթաթվում կամ հյուսվում են) 

- բրդի ապարատային կամ սանրային մանվածքը և կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ 
բրդի, ձիու մազի մանվածքը նախատեսված մանրածախ առևտրի համար (տես 
13.10.50 ենթակարգի պարզաբանումները): 

 

Բացառվում է` 

- բրդե մանվածքը սանրագզած (13.10.50) 

- մանրածախ առևտրի համար նախատեսված բրդի մանվածքը (13.10.61) 

- կիսասանրագզած բրդի մանվածքը (13.10.50.300) 



715 
 

- բրդյա մանվածքը, նախատեսված մանրածախ առևտրի համար (13.10.45.300) 

13.10.50.100 Մանվածք բրդի, սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.50.110 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 

գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 
13.10.50.120 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 

գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, հատակի 
ծածկերի,պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար) 

13.10.50.130 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.50.190 Մանվածք բրդի սանդերքագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, գործվածքների, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.50.300 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.50.310 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի 

և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 
13.10.50.320 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 

գործվածքների պատրաստման համար(բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.50.330 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.50.390 Մանվածք բրդի սանրագզած, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, գործվածքների, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.6 Բամբակե մանվածք, բամբակե կարի թելեր 
13.10.61 Բամբակե մանվածք, բացի բամբակե կարի թելերից 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է ` 
 
-13.10.25 ենթակարգի նախաթելի մանումով ստացված բամբակի մանվածքը՝ միաթել 
կամ մի քանի դարսվածքի (ոլորած, բազմոլոր): Ներառված մանվածքը կարող է 
ենթարկվել մշակման տարբեր գործողությունների, նկարագրված են 13.10.5 կարգի 
պարզաբանումներում: 
 
Բացառվում է`  
 
- բամբակի մանվածքը, որը սահմանվում է որպես քուղ, կորդ, ճոպան և այլն (13.94.11) 
- մանրածախ առևտրի համար նախատեսված մանվածքը (13.10.50) 
- բամբակի մանվածք, նախատեսված մանրածախ առևտրի համար (տես 13.10.45 
ենթակարգի պարզաբանումները) 
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13.10.61.300 Մանվածք բամբակի, չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

13.10.61.310 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար,գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

13.10.61.320 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.61.330 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար,պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.61.390 Մանվածք բամբակի չսանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

13.10.61.500 Մանվածք բամբակի, սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

13.10.61.510 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

13.10.61.520 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար,գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.61.530 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար 

13.10.61.590 Մանվածք բամբակի սանրագզած թելքից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի, հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

13.10.62 Բամբակե կարի թելեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է ` 
 
- բամբակի կարի թելեր, կշռածրարված կամ չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար (տես 13.10.62 ենթակարգի պարզաբանումները) և ենթարկված մշակման, 
ինչպես դա տրված է 13.10.6կարգի պարզաբանումներում 
- 13.10.71 ենթակարգի մանվածքը` նախատեսաված մանրածախ առևտրի համար 
(համապատասխան պահանջները տրված են 13.10.62 ենթակարգի 
պարզաբանումներում): 
 
Բացառվում է` 
 
- քուղերը և համանման թելերը (13.94.11) 

13.10.62.300 Թելեր կարի և մանվածք բամբակի, կշռածրարված և չկշռածրարված  
13.10.62.330 Թելեր կարի բամբակի չկշռածրարված  
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13.10.62.350 Թելեր կարի բամբակի կշռածրարված  
13.10.62.370 Մանվածք բամբակի (բացի կարի թելերից) կշռածրարված  
13.10.7 Մանվածք բուսական մանածագործական թելքից, բացի բամբակե մանվածքից 

(ներառյալ վուշը, ջուտը, կոկոսի մանվածքը և կանեփաթելքը). թղթե մանվածք 
13.10.71 Վուշե մանվածք 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

-13.10.29 դիրքի վուշի թելքի նախաթելի մանումից ստացված միաթել, ոլորած կամ 
բազմոլոր մանվածքը: Տվյալ դիրքում ներառված մանվածքը կարող է ենթարկվել 
մշակման տարբեր գործողությունների, նկարագրված են 13.10.6 ենթակարգի 
պարզաբանումներում: 

 

Բացառվում է` 

- վուշի մանվածքը, որը սահմանվում է որպես քուղ, կորդ, ճոպան և այլն (13.94.11) 

- մետաղապատ մանվածքը (ներառյալ վուշի մանվածք, համակցված մետային թելի 
հետ ցանկացած համամասնությամբ) (13.96.11) 

 - մանրածախ առևտրի համար նախատեսված վուշի մանվածքը (13.10.62) 

13.10.71.100 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների 
պատրաստման համար (բացի պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

13.10.71.200 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.71.900 Մանվածք վուշի, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների 
համար (բացի գործվածքների, պաստառների և տիրկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

13.10.72 Մանվածք ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից. մանվածք այլ 
բուսական մանածագործական թելքից. թղթե մանվածք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միաթել կամ բազմոլոր մանվածք, ստացված ջուտի կամ 13.10.29 ենթակարգում 
նշված այլ մանածագործվածքային քրծենավոր թելքի ժապավենի մանումով  

- միաթել կամ բազմոլոր մանվածք, ստացված կանեփաթելի կամ 13.10.26 
ենթակարգում նշված այլ բուսական թելքի մանումով, ինչպես նաև մանվածք, 13 
հատվածում չդասակարգվող բուսական թելքից  



718 
 

- միաթել կամ բազմոլոր թղթի մանվածք (միաթել մանվածքը ստացվում է խոնավ 
թղթի երկայնակի շերտերի ոլորումով, իսկ բազմոլորը` երկու և ավելի միաթել թղթե 
թելերի ոլորումով (երկտակումով)) 

Մանվածքը դասակարգվում է տվյալ ենթակարգում անկախ դրանից այն 
նախատեսված է մանրածախ առևտրի թե վերամշակման (համաձայն 13.10.5 կարգի 
մշակման գործողությունների) համար: 

 

Բացառվում է` 

- 13.93.11 ենթակարգում նշված մանվածքի տեսակները  

- մետաղապատ մանվածքը, համակցված մետաղյա թելով (13.96.11) 

- թղթի մանվածքը, ամրանավորված մետաղով (13.94.11)  

- մեկ կամ մի քանի անգամ երկարությամբ ծալված թուղթը (հատված 17) 

13.10.72.000 Մանվածք ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից. մանվածք այլ 
բուսական մանածագործական թելքից. թղթե մանվածք 

13.10.8 Մանածագործական մանվածք և թելեր քիմիական կոմպլեքսային թելերից ու 
շտապելային թելքից 

13.10.81 Մանվածք քիմիական կոմպլեքսային թելերից, միաթել կամ ոլորած (բացի կարի 
թելերից, պոլիամիդային, պոլիեթերային կամ վիսկոզային մեծ ամրության 
մանվածքից), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար. մանվածք քիմիական 
կոմպլեքսային թելերից (բացի կարի թելերից), չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քիմիական (սինթետիկ և արհեստական), բազմոլոր կամ միոլոր բազմաջիղ թելերը, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար: 

- քիմիական բազմաջիղ թելեր (բացի մանրածախ առևտրի համար կշռածրարված 
կարի թելերից) 

- մանվածք (բացի կարի թելերից) քիմիական շտապելային թելքից (13.10.55), 
նախատեսված մանրածախ առևտրի համար 
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Բացառվում է` 

- կարի թելերը քիմիական շտապելային թելքից, եթե դրանք սահմանվում են որպես 
քուղ, կորդ, ճոպան և այլն (13.99.11) 

- բամբակը (13.99.14 կամ 21.20.24) 

13.10.81.300 Թելեր ոլորած, թելքից սինթետիկ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.81.330 Թելեր ոլորած, թելքից նայլոնի կամ պոլիամիդների այլ, չկշռածրարված մանրածախ 

առևտրի համար 
13.10.81.350 Թելեր ոլորած, բազմաեթերներից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.81.390 Թելեր ոլորած,թելքից սինթետիկ այլ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.81.500 Թելեր թելքից արհեստական, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
13.10.82 Մանվածք (բացի կարի թելերից), զանգվածի 85%-ից ոչ պակաս շտապելային 

սինթետիկ թելքի պարունակությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 13.10.31 ենթակարգի սինթետիկ շտապելային թելքերի նախաթելի մանումից 
ստացված մանվածքը (բացի կարի թելերից)` միաթել կամ բազմոլոր (մի քանի 
դարսվածքի), ենթարկված մշակման (տես 13.10.5 կարգի պարզաբանումները), 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար: 

  

Բացառվում է` 

- մանվածքը սինթետիկ շտապելային թելքից,նախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար (13.10.82) 

- մանվածքը սինթետիկ շտապելային թելքից, եթե այն նախատեսված է պարանների, 
առասանների, ճոպանների և համանման արտադրատեսակների համար (13.94.11) 

- մանվածքը սինթետիկ շտապելային թելքից, խառնած բացառապես ոչխարի բրդի 
կամ նուրբ բրդի (կենդանիների մազի) հետ (13.10.83) 

13.10.82.300 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

13.10.82.310 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի և 
հատակի ծածկերի պատրաստման համար 
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13.10.82.320 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների 
պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.330 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.82.390 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների 
համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և 
տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.500 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

13.10.82.510 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի և հատակի ծածկերի 
պատրաստման համար 

13.10.82.520 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների պատրաստման համար 
(բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.530 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար  

13.10.82.590 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բազմաեթերային շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների համար (բացի 
գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.700 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

13.10.82.710 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար գորգերի և հատակի ծածկերի 
պատրաստման համար 

13.10.82.720 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գործվածքների պատրաստման համար 
(բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 
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13.10.82.730 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ,հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.82.790 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, հիմնականում կամ միայն բամբակի հետ խառնած, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ նպատակների համար (բացի 
գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.900 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, բրդի կամ 
բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

13.10.82.910 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, բրդի կամ 
բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի և 
հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

13.10.82.920 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, բրդի կամ 
բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.82.930 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, բրդի կամ 
բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.82.990 Մանվածք 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի 
պարունակությամբ, (բացի հիմնականում կամ միայն արհեստական թելքի, բրդի կամ 
բամբակի հետ խառնած), չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
նպատակների համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, գործվածքների, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.83 Մանվածք (բացի կարի թելերից), զանգվածի 85%-ից պակաս շտապելային 
սինթետիկ թելքի պարունակությամբ 
 

13.10.83.100-13.10.83.300 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 13.10.82 
ենթակարգի պարզաբանումները: 

13.10.83.100 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,գորգերի և հատակի ծածկերի 
պատրաստման համար 

13.10.83.200 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար,գործվածքների պատրաստման համար 
(բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար) 
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13.10.83.300 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, զանգվածի 85%-ից պակաս, 
կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պաստառների և տրիկոտաժե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

13.10.84 Մանվածք (բացի կարի թելերից) արհեստական շտապելային թելքից, 
չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

13.10.84.100 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար,գորգերի և հատակի ծածկերի պատրաստման համար 

13.10.84.200 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, գործվածքների պատրաստման համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, 
պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման համար) 

13.10.84.300 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, կշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների պատրաստման 
համար 

13.10.84.400 Մանվածք թելքից արհեստական շտապելային, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար, այլ նպատակների համար (բացի գորգերի և հատակի ծածկերի, 
գործվածքների, պաստառների և տրիկոտաժե արտադրատեսակների 
պատրաստման համար) 

13.10.85 Կարի թելեր և մանվածք արհեստական ու սինթետիկ կոմպլեքսային թելերից ու 
թելքից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կարի թելեր քիմիական շտապելային թելքից (13.10.83 և 13.10.85 ենթակարգերի), 
13.10.62 ենթակարգի պարզաբանումներում ներկայացված պահանջներին 
համապատասխանող, ենթարկված մշակման (տես 13.10.6 ենթակարգի 
պարզաբանումները), նախատեսված կամ չնախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար 

- քիմիական բազմաջիղ թելեր (բացի մանրածախ առևտրի համար կշռածրարված 
կարի թելերից) 

- մանվածք (բացի կարի թելերից) քիմիական շտապելային թելքից (13.10.81 
ստորադիրք), նախատեսված մանրածախ առևտրի համար 

 

Բացառվում է` 

- կարի թելերը քիմիական շտապելային թելքից, եթե դրանք սահմանվում են որպես 
քուղ, կորդ, ճոպան և այլն (13.94.11) 

- բամբակը (13.99.14 կամ 21.20.24) 

13.10.85.100 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական 
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13.10.85.130 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական, չկշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

13.10.85.150 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

13.10.85.300 Թելեր քիմիական բազմաջիղ (բացի կարի թելերից), կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

13.10.85.500 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային 
13.10.85.530 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային, չկշռածրարված 

մանրածախ առևտրի համար 
13.10.85.550 Թելեր կարի թելքից սինթետիկ կամ արհեստական շտապելային, կշռածրարված 

մանրածախ առևտրի համար 
13.10.85.700 Մանվածք (բացի կարի թելերից) թելքից քիմիական շտապելային, կշռածրարված 

մանրածախ առևտրի համար 
13.10.9 Թելքեր այլ. բնական մանածագործական թելքի մանման համար 

նախապատրաստման ծառայություններ. մանածագործական մանվածքի և թելերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

13.10.91 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, թելքատած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

-ոչխարի կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ վերականգնված բուրդը (բրդի 
բզկտած թելքը), ստացված մանածագործական, գործվածքային և այլ կտորտանքի 
մնացուկների քրքրումից կամ մանելու, ջուլհակության, գործելու արդյունքում 
ստացված մանվածքի մնացուկների քրքրումից:  

 

Բացառվում է` 

- ոչխարի բրդի կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ մազի սանդերքագզած կամ 
սանրագզած բզկտած թելքը (13.10.29) 

- մանածագործվածքային աղվամազը և փոշին (13.99.14) 

- օգտագործված կամ նոր կտորտանքը առանց բզկտման (13.94.20)  

13.10.91.000 Բուրդ կամ կենդանիների կոպիտ և նուրբ մազ, թելքատած 
13.10.92 Բամբակի մնացուկներ (գզգզած և այլ) 

 
13.10.92 և 13.10.93 ենթակարգերը ներառում են մանման համար բամբակի 
նախապատրաստման, ջուլհակության, հյուսքի ժամանակ ստացված 
բամբակամանվածքի մնացուկները և բամբակե արտադրատեսակների բզկտման 
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արդյունքում ստացված մնացուկները: 

 Այստեղ ներառվում են սանրամշակունից առաջացած մնացուկները, ձգման 
ժամանակ առանձնացած կտրտված թելքը, նախաթելի կամ ժապավենի 
կտրվածքները, կտորտանքի քրքրումց առաջացած մանվածքը և թելքը: Մնացուկները 
կարող են լինել մաքրած, գունաթափված, ներկած կամ պարունակել փոշի կամ 
յուղային նյութեր, այլ խառնուկներ: 

 

Բացառվում է՝ 

- բամբակի աղվամազը (15.41.20) 

- բամբակը (13.99.14 կամ 21.20.24) 

- բամբակի սանդերքային կամ սանրային մնացուկները (13.10.25) 

- մանածագործվածքային աղվամազը և փոշին (13.99.14) 

- օգտագործած կամ նոր կտորտանքը կամ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների այլ մնացուկներ (13.94.20) 

13.10.92.000 Բամբակի մնացուկներ (գզգզած և այլ) 
13.10.93 Բնական մանածագործական թելքի մանման համար նախապատրաստման 

ծառայություններ 
13.10.93.000 Բնական մանածագործական թելքի մանման համար նախապատրաստման 

ծառայություններ 
13.10.99 Մանածագործական մանվածքի և թելերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.10.99.000 Մանածագործական մանվածքի և թելերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.2 Գործվածքներ 
13.20 Գործվածքներ 

 
Տվյալ դասի գործվածը ստացվում է մանածագործվածքային տարբեր տեսակի 

թելերի (13.10, 20.60 դասերում դասակարգված մանվածքի, նախաթելերի, միաթելքի, 
զոլերի, նեղ ժապավենների և այլնի, 13.94.11 ենթակարգի պարանների, ճոպանների, 
քուղերի և այլնի) միահյուսմամբ` հենքահյուս և թեզանահյուս հաստոցներով: 

 

Տվյալ դասը ներառում է` 

- գործվածք, որի մեկ շերտ զուգահեռ «հենքաթելերը» և մեկ շերտ զուգահեռ 
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«միջնաթելերը», դասավորված են մեկը մյուսի վրա, սուր կամ ուղիղ անկյան տակ, 
կամ երկու շերտ զուգահեռ «հենքաթելերի» միջև անցնում է «միջնաթելերի» մեկ 
շերտ, սուր կամ ուղիղ անկյան տակ (հիմնական բնութագրիչն այն է, որ մանվածքը չի 
միահյուսվում, այլ հատման կետերում միացվում է սոսնձանյութով կամ ջերմային 
եղանակով (այս տեսակի գործվածքը հաճախ անվանվում է «ցանց»)) 

- գործվածք չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած (կամ պատրաստված 
սպիտակեցրած կամ սպիտակ ներկած մանվածքից), ներկած (կամ պատրաստված 
ներկած մանվածքից (բացի սպիտակից)), բազմագույն (պատրաստված տարբեր 
գույների, երկգույն, չսպիտակեցրած (անմշակ) կամ սպիտակեցրած և ներկած 
մանվածքից), նախշավոր, դաջվածքով  

- գործվածք քաթանե (հարթ) հյուսքի, երբ յուրաքանչյուր միջնաթելը հերթով անցնում 
է հաջորդական հենքաթելերի տակով և վրայով («շախմատային» կարգով) 

- գործվածք սարժե հյուսքի, երբ առաջին հենքաթելն ամրացվում է առաջին 
միջնաթելին, երկրորդ հենքաթելը` երկրորդ միջնաթելին և այդպես 
հերթականությամբ (հյուսք մեկ քայլային թվով), արդյունքում ստանալով 
մակաշերտավոր գործվածք: Եռաթել սարժե հյուսքում, միջնաթելը անցնում է երկու 
հենքաթելերի վրայով, քառաթել սարժե հյուսքում` միջնաթելը անցնում է երեք 
հենքաթելերի վրայով: Սարժե հյուսքում որոշ դեպքերում ավելի արտահայտված է 
լինում միջնաթելը, այլ դեպքերում` հենքաթելը: Սարժե հյուսքով գործվածքները ունեն 
երեսակողմ և հակառակ կողմ, սակայն որոշ տեսակի գործվածքների երկու երեսն 
ունեն նույն տեսքը և կոչվում են երկերես կամ «հակառակ երեսի» սարժա 

- գործվածք սատինե հյուսքի, երբ հատման կետերը ցրված են այնպես, որ իրար չեն 
հարում, արդյունքում գործվածքը ունենում է հարթ, փայլուն մակերես (սատինը` 
առնվազն հնգաթել հյուսքի գործվածք է) 

 

Բացառվում է՝ 

- գորգերը և հատակի այլ ծածկերը (13.93) 

- պատվածքով, տոգորված և այլ գործվածքները (13.96.14), դողի կորդային 
գործվածքները (13.96.15), տեխնիկական նպատակների համար 
գործվածքները(13.96.16) 

- նեղ գործվածքներ (13.96.17) և գործվածքներ մետաղական թելերից կամ 
մետաղատոգորված մանվածքից (13.96.12) 
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- ավարտուն տեսքով արտադրատեսակներ, ինչպես դա տրված է 13 հատվածի 
պարզաբանումներում 

13.20.1 Գործվածքներ (բացի հատուկ գործվածքներից) բնական թելքից, բացի բամբակե 
թելքից  

13.20.11 Գործվածքներ մետաքսից կամ մետաքսի թափոններից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
 
- մետաքսե գործվածքներ քաթանե, սարժե, սատինե հյուսքով, հում մետաքսե 
թելերից, առանց ոլորքի` «հաբուտայ» (ճապոնական գործվածք է քաթանե կամ 
սարժե հյուսքով, հյուսված մեկ թելից առանց ոլորման), «էպոնժ», «չեսուչա», «հոնան» 
(չինական գործվածքներ` ավելի հաստ և ծանր, ակոսավոր մակերևույթով, քաթանե 
խոշոր հյուսքով, տարբեր հաստության մանվածքից), տուսոր (հնդկական գործվածք 
կաղնու շերամի մետաքսից), կորա («հաբուտայի» նման հնդկական գործվածք, ոչ 
հարթ մակերևույթով, հյուսած ավելի հաստ մանվածքից, եզրերը երիզավոր), այլ 
հեռավոր-արևելյան գործվածքներ 
- խիտ հյուսքով գործվածքներ` տաֆտա, սատին, մետաքսե գործվածքներ «ֆայ», 
մուար, դամաստ  
 - ներառվում են նաև գործվածքներ մետաքսի, այդ թվում` մետաքսե մնացուկների, և 
այլ մանածագործվածքների խառնուրդից: 
 
Բացառվում է՝  
- գործվածքները և արտադրատեսակները, որոնք պարունակում են մետաքսե թելեր 
(13.20.4, 13.93.1, 13.96.1) 
- մանածագործվածքային արտադրատեսակները տեխնիկական նպատակների 
համար (13.96.16) 

13.20.11.000 Գործվածքներ մետաքսից կամ մետաքսի թափոններից  
13.20.12 Գործվածքներ սանդերքագզած կամ սանրագզած բրդից, կենդանիների կոպիտ և 

նուրբ մազից կամ ձիու մազից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
-ապարատային բրդե մանվածքից կամ կենդանիների սանդերքագզած նուրբ մազից 
գործվածքներ` կոստյումի, ֆլանելներ, այլ գործվածքներ հագուստի, ծածկոցների, 
գեղազարդային արտադրատեսակների համար (կիրառելի են նաև 13.20 դասի և 13.9 
խմբի պարզաբանումները): 
 
Բացառվում է՝  
- կալանդները (բանդաժներ) բժշկական կամ նախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար (21.20.24) 
- գործվածքները տեխնիկական նպատակների համար (13.96.18) 
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13.20.12.100 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած 
13.20.12.120 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, հագուստի համար 
13.20.12.150 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, կենցաղային նշանակության 

մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 
13.20.12.190 Գործվածքներ բրդից սանդերքագզած, տեխնիկական և արդյունաբերական 

օգտագործման համար 
13.20.12.200 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից ձիու 
13.20.12.220 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից ձիու, 

հագուստի համար 
13.20.12.250 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից ձիու, 

կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 
13.20.12.290 Գործվածքներ բրդից սանրագզած, կոպիտ մազից կենդանիների կամ մազից ձիու, 

տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 
13.20.13 Վուշե գործվածքներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բարակ քաթանե և հագուստի գործվածքներ վուշե մանվածքից 
- սավանների, սփրոցների և համանման արտադրատեսակների համար 
գործվածքներ վուշե մանվածքից 
- ներքնակների ծածկերի, պարկերի, անջրանցիկ բրեզենտների, առագաստների և 
այլնի համար օգտագործվող գործվածքներ վուշե մանվածքից 
 
Բացառվում է` 
 
- կալանդները (բանդաժներ) բժշկական կամ նախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար (21.20.24) 

13.20.13.100 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ 
13.20.13.120 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, հագուստի 

համար 
13.20.13.150 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 

կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 
13.20.13.190 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, 

տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 
13.20.13.200 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, բամբակի 

հավելմամբ 
13.20.13.220 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, բամբակի 

հավելմամբ, հագուստի համար 
13.20.13.250 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, բամբակի 

հավելմամբ, կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար 

13.20.13.290 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, բամբակի 
հավելմամբ, տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 
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13.20.13.300 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից) 

13.20.13.320 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), հագուստի համար 

13.20.13.350 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

13.20.13.390 Գործվածքներ վուշե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս վուշի պարունակությամբ, այլ 
հավելումներով (բացի բամբակից), տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.14 Գործվածքներ ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից (բացի 
վուշից, կանեփաթելքից և ռամիի թելքից) 
 

13.20.14.000 Գործվածքներ ջուտից կամ այլ մանածագործական քրծենային թելքից (բացի վուշից, 
կանեփաթելքից և ռամիի թելքից) 

13.20.19  Գործվածքներ այլ մանածագործական բուսական թելքից. գործվածքներ թղթե 
մանվածքից 
 
Բացառվում է` 
- գործվածքներ ջուտից և մանածագործվածքային քրծենավոր թելքից  

13.20.19.000 Գործվածքներ այլ մանածագործական բուսական թելքից. գործվածքներ թղթե 
մանվածքից 

13.20.2 Գործվածքներ բամբակե  
13.20.20 Գործվածքներ բամբակե 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բամբակե գործվածք (բացի հատուկ գործվածքներից), գունաթափած և 
չգունաթափած, ներկած կամ տարբեր գույների մանվածքից, 200գ/մ2 ոչ ավել և 
200գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, զանգվածում 85% -ից ավել կամ 
պակաս բամբակի պարունակությամբ, քիմիական, վուշի և այլ թելքերի խառնուրդով, 
պայմանով, որ դրանք, համաձայն 13 հատվածի պարզաբանումների, դասակարգվում 
են որպես բամբակե թելք 
- բժշկական թանզիֆ  
- ջակարդի գործվածքներ 
- ջինսի գործվածք  
 
- ժակարդի գործվածքներ` տարբեր տեքստուրային զարդանկարներով, ստացված 
հենքաթելերի խավավորմամբ: Ժակարդի գործվածքներն օգտագործվում են 
հիմնականում պաստառապատման, մահճակալի ծածկոցների, վարագույրների 
համար: 

-  տարբեր գույների մանվածքից, եռաթել կամ քառաթել սարժե հյուսքով, ներառյալ 



729 
 

նույն գույնի հենքաթելերով և հենքաթելերի գույնից ավելի բաց գույների 
միջնաթելերով (չսպիտակեցրած, սպիտակեցրած, մոխրագույն ներկած) սարժան:  

 

Բացառվում է`  
- կալանդները (բանդաժներ) բժշկական կամ նախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար (21.20.24) 
- գործվածքները խավավոր, ցանցկեն, հատուկ այլ (21.20.24) 
- գործվածքները տեխնիկական նշանակության (13.96.16) 

13.20.20.100 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված 

13.20.20.110 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,շապիկների և 
բլուզների համար 

13.20.20.120 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,հագուստի համար այլ 
(բացի շապիկներից և բլուզներից) 

13.20.20.130 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տնային 
սպիտակեղենի համար 

13.20.20.150 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
տնային սպիտակեղենից) 

13.20.20.190 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

13.20.20.200 Գործվածքներ բամբակե, թանզիֆի, բինտերի և վիրակապական նյութերի 
պատրաստման համար 

13.20.20.300 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից 

13.20.20.310 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից, շապիկների և բլուզների համար 

13.20.20.320 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից, հագուստի համար այլ (բացի շապիկներից և բլուզներից) 

13.20.20.330 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից, տնային սպիտակեղենի համար 

13.20.20.350 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից, կենցաղային նշանակության այլ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար(բացի տնային սպիտակեղենից) 

13.20.20.390 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից, տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 
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13.20.20.400 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված 

13.20.20.420 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,հագուստի համար 

13.20.20.430 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տնային 
սպիտակեղենի համար 

13.20.20.450 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային 
նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի 
տնային սպիտակեղենից) 

13.20.20.490 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, 
չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած և տպված,տեխնիկական և 
արդյունաբերական օգտագործման համար 

13.20.20.500 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից) 

13.20.20.520 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), հագուստի համար 

13.20.20.530 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), տնային սպիտակեղենի համար 

13.20.20.550 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից), կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

13.20.20.590 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, տարբեր 
գույների մանվածքից (բացի դենիմ գործվածքից) տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.20.600 Գործվածքներ բամբակե, 200 գ/մ2 -ից ավել մակերևութային խտությամբ, դենիմ 
(ներառյալ երկնագույնից տարբերվողը) 

13.20.3 Գործվածքներ (բացի հատուկ գործվածքներից) քիմիական կոմպլեքսային թելերից և 
շտապելային թելքից 

13.20.31 Գործվածքներ սինթետիկ և արհեստական կոմպլեքսային թելերից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է ` 
 
-չսպիտակեցրած (անմշակ) կամ սպիտակեցրած, ներկած, տարբեր գույների թելերից, 
տպված, քաթանե, սարժե (այդ թվում՝ «հակառակ երեսի» սարժա) կամ կերպասե 
(սատինե) հյուսքի գործվածքներ (տես 13.20 դասի պարզաբանումները), քիմիական 
թելքից (թելերից) (տես 13.10.30 ենթակարգի պարզաբանումները)` հագուստի, 
աստառի, վարագույրների, կահույքի, օդապարիկների, վրանածածկերի և այլնի 
համար:  
 
Բացառվում է՝ 
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- կալանդները (բանդաժներ) բժշկական կամ նախատեսված մանրածախ առևտրի 
համար (21.20.24) 
- գործվածքները սինթետիկ և արհեստական շտապելային թելքից (13.20.32 և 
13.20.33) 
- ավտոդողի կորդը (13.96.15) 
- գործվածքները տեխնիկական նշանակման (13.96.16) 

13.20.31.300 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ և արհեստական մեծ ամրության, գործվածքներ 
թելերից ժապավենային կամ համանման (ներառյալ նայլոնը, պոլիամիդները, 
պոլիէսթերը, վիսկոզային գործվածքները (արհեստական մետաքսը) 

13.20.31.500 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության սինթետիկ և 
արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից ստացվածներից) 

13.20.31.520 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության սինթետիկ և 
արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից ստացվածներից), 
հագուստի համար 

13.20.31.540 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության սինթետիկ և 
արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից ստացվածներից), 
ծալազարդման համար 

13.20.31.550 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության սինթետիկ և 
արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից ստացվածներից), 
կենցաղային նշանակության այլ մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
համար (բացի գործվածքներիցծալազարդման համար) 

13.20.31.590 Գործվածքներ թելերից սինթետիկ բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության սինթետիկ և 
արհեստական կամ ժապավենային և համանման թելերից ստացվածներից), 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

13.20.31.700 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության վիսկոզային 
թելերից ստացվածներից) 

13.20.31.720 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության վիսկոզային 
թելերից ստացվածներից), հագուստի համար 

13.20.31.750 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության վիսկոզային 
թելերից ստացվածներից), կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար 

13.20.31.790 Գործվածքներ թելերից արհեստական բազմաջիղ (բացի մեծ ամրության վիսկոզային 
թելերից ստացվածներից), տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման 
համար 

13.20.32 Գործվածքներ սինթետիկ շտապելային թելքից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սինթետիկ շտապելային թելքից (տես 13.10.31 ենթակարգի պարզաբանումները), 
զանգվածում 85% -ից ոչ պակաս սինթետիկ շտապելային թելքի կամ 85% -ից պակաս 
սինթետիկ շտապելային թելքի պարունակությամբ, բամբակի, բրդի կամ ուրիշ 
թելքերի հետ խառնուրդով, պայմանով, որ դրանք դասակարգվում են, ըստ 13 
հատվածի պարզաբանումների, որպես սինթետիկ շտապելային թելք` հագուստի, 
վարագույրների, կահույքի, սփռոցների, ծածկոցների, սրբիչների և այլնի համար:  
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Բացառվում է՝ 
- 13.20.31 ենթակարգում նշված բացառությունները 
- սինթետիկ և արհեստական բազմաջիղ թելերից գործվածքները (13.20.31)  

13.20.32.100 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ 

13.20.32.120 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հագուստի համար 

13.20.32.130 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, տնային սպիտակեղենի համար 

13.20.32.140 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, ծալազարդման համար 

13.20.32.150 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ,կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի գործվածքներից 
ծալազարդման համար) 

13.20.32.190 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից ոչ պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.32.200 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված 

13.20.32.210 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված, 
շապիկների և բլուզների համար 

13.20.32.220 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված, 
հագուստի համար այլ (բացի շապիկներից և բլուզներից) 

13.20.32.230 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված, տնային 
սպիտակեղենի համար 

13.20.32.250 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված, 
կենցաղային նշանակության այլ մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
համար (բացի տնային սպիտակեղենից) 

13.20.32.290 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, ներկած, տպված, 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 
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13.20.32.300 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից 

13.20.32.310 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, շապիկների և բլուզների համար 

13.20.32.320 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, հագուստի համար այլ (բացի 
շապիկներից և բլուզներից) 

13.20.32.330 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, տնային սպիտակեղենի համար 

13.20.32.350 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, կենցաղային նշանակության այլ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

13.20.32.390 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, 85զանգ.% -ից պակաս սինթետիկ 
շտապելային թելքի պարունակությամբ, հիմնականում կամ բացառապես բամբակի 
հավելմամբ, տարբեր գույների մանվածքից, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.32.400 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանդերքագզած բրդի հավելմամբ 

13.20.32.420 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, հագուստի համար 

13.20.32.450 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, կենցաղային նշանակության 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

13.20.32.490 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանդերքագզած բրդի հավելմամբ, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.32.500 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանրագզած բրդի հավելմամբ 

13.20.32.520 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանրագզած բրդի հավելմամբ, հագուստի համար 

13.20.32.550 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանրագզած բրդի հավելմամբ, կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների համար 

13.20.32.590 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հիմնականում կամ բացառապես 
սանրագզած բրդի հավելմամբ, տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման 
համար 

13.20.32.900 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից 
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13.20.32.920 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
հագուստի համար 

13.20.32.950 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
կենցաղային նշանակության մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

13.20.32.990 Գործվածքներ թելքից սինթետիկ շտապելային, հավելումներով, բացի բրդից, 
տեխնիկական և արդյունաբերական օգտագործման համար 

13.20.33 Գործվածքներ արհեստական շտապելային թելքից 
 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 13.20.32 ենթակարգի 
պարզաբանումները: 

13.20.33.300 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած և տպված 

13.20.33.320 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած և տպված, հագուստի համար 

13.20.33.330 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տնային սպիտակեղենի համար 

13.20.33.350 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած և տպված, կենցաղային նշանակության այլ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար (բացի տնային 
սպիտակեղենից) 

13.20.33.390 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, չսպիտակեցրած (անմշակ), 
սպիտակեցրած, ներկած և տպված, տեխնիկական և արդյունաբերական 
օգտագործման համար 

13.20.33.500 Գործվածքներ թելքից արհեստական շտապելային, տարբեր գույների 
13.20.4 Գործվածքներ մազախավավոր, խավավոր սրբիչի և այլ հատուկ գործվածքներ 

13.20.41 Գործվածքներ մազախավավոր և գործվածքներ թավաթելից (սինելից), բացի 
խավավոր սրբիչի գործվածքներից և նեղ գործվածքներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- մազախավավոր գործվածքներ (բացի 13.20.40.300-13.20.40.500 ստորադիրքերի 
գործվածքներից), կազմված գործվածքի հենքը կազմող ձգած հենքաթելերից և 
միջնաթելերից և խավը գոյացնող հենքաթելերից և միջնաթելերից` գործվածքներ 
հենքախավով (վելվետ, թավիշ, մոկետ և այլն), որոնք ստանում են բարձրացնելով 
խավոտ հենքը միջնաթելի ուղղությամբ ներանցված ձողիկների վրա և այդպիսով 
առաջացած մերակները կտրատում և ամրացնում միջնաթելերով կամ թողնում են 
առանց կտրատման, ստանալով մերակավոր կամ չկտրատված խավով 
գործվածքներ. մի այլ եղանակով այս տեսակի գործվածքներ ստանալու համար երկու 
գործվածք գործում են երես երեսի, ընդհանուր խավավոր հենքով, հետո երկու 
գործվածքը անջատում են իրարից կտրատումով 
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- մազախավավոր գործվածքներ կտրատած միջնաթելային խավով (վելվետ-կորդ և 
այլն), երբ խավը գոյանում է հենքին զուգահեռ ներանցված ձողիկների վրա 
բարձրացված միջնաթելերի կտրատմամբ և հենքաթելերով խավի ամրացմամբ 
(միջնաթելային խավով գործվածքները, որոնց միջնաթելերը կտրատած չեն և 
գործվածքը դեռ չունի կանգուն խավ, նույնպես ներառվում են տվյալ դիրքում) 

- թավշամահուդ` մահուդե մանման մանվածքից պատրաստված մաքուր բրդյա 
մազախավավոր գործվածք կամ նրբաթաղիք, ցածր, խիտ, փափուկ խավով, և շատ 
արժեքավոր համարվող դրապ-թավշամահուդը, որի պատրաստման համար 
օգտագործվում են մերինոսյան բրդի լավագույն տեսակները 

- թավաթելի գործվածքներ (նման են 13.51.12 ենթակարգում դասակարգվող 
թավաթելի խավով գորգերի), որոնց խավը (սովորաբար՝ երկու կողմից) ստացվում է 
թավաթելի մանվածքից, լրացուցիչ միջնաթելի օգտագործմամբ կամ գործվածքի 
հենքը գործելու ժամանակ տարբեր երկարության և գույնի միջնաթելերի 
անցկացմամբ  

 

Բացառվում է՝ 

- մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքները, որոնք պատրաստվում են 
խավը կարելու կամ սոսնձելու միջոցով (13.91.19)  

- բուկլե, ռատին և այլ գործվածքները (արտաքին տեսքով նման մազախավավոր 
գործվածքներին), որոնց պատրաստման համար օգտագործվում է հատուկ «բուկլե» 
մանվածք կամ կատարվում է սովորական գործվածքների խավավորում (13.20.1-
13.20.3) 

- խավավոր սրբիչները և համանման խավավոր և կտրատած խավով գործվածքները 
(13.20.40.300-13.20.40.500) 

- որպես «նեղ գործվածք» սահմանվող խավավոր և այլ գործվածքները (13.96.17) 

- մանածագործվածքային պաստառները կամ հյուսքակարային ոչ գործվածքային 
նյութերը՝ կտրատած կամ չկտրատած խավով (համապատասխանաբար 13.99.14 կամ 
13.91.11) 

- մանածագործական մեքենաներով պատրաստված վելվետի, թավիշի 
նմանակումները (13.96.14 կամ 13.91.11)  

- պատրաստի արտադրանք հանդիսացող խավավոր և այլ գործվածքները 13 
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հատվածի պարզաբանումների սահմաններում: 

13.20.41.000 Գործվածքներ մազախավավոր և գործվածքներ թավաթելից (սինելից), բացի 
խավավոր սրբիչի գործվածքներից և նեղ գործվածքներից 

13.20.42 Գործվածքներ խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր գործվածքներ 
բամբակից (բացի նեղ գործվածքներից)  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խավավոր, սրբիչի և համանման, մերակավոր խավով բամբակե գործվածքներ, 
ձգված միջնաթելով և երկու շարք հենքաթելերով` մեկը ձգված, մյուսը կախ ընկած, 
ձևավորելով գործվածքի մակերևույթով համաչափ կամ այլ դասավորությամբ 
մերակներ, սովորաբար երկու, որոշ դեպքերում մեկ երեսից:  

 

Բացառվում է՝ 

- գործվածքները, մի երեսից խավավոր և կտրատած բոլոր մերակներով (13.20.41.100) 

- պաստառները տրիկոտաժե, մազախավավոր, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
(13.91.11) 

- գործվածքները կտորներով, որոնք սովորական կտրատումով (որոշակի բացակայող 
միջնաթելերի գծերով) վերածվում են առանձին, ծոպերով արտադրատեսակների 
(13.92.12 – 13.92.14) 

13.20.42.000 Գործվածքներ խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր գործվածքներ բամբակից 
(բացի նեղ գործվածքներից)  

13.20.43 Խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր այլ գործվածքներ (բացի նեղ 
գործվածքներից) 
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 13.20.42 ենթակարգի պարզաբանումները: 

13.20.43.000 Խավավոր սրբիչի և համանման խավավոր այլ գործվածքներ (բացի նեղ 
գործվածքներից) 
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13.20.44 Թանզիֆ (բացի նեղ գործվածքներից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցանցկեն գործվածքներ, հենքը ամբողջովին կամ մասնակի կազմված կանգուն 
թելերից կամ հենքաթելերից և դրանք հատող թելերից` կես, լրիվ կամ ավելի 
պտույտներով ձևավորող մերակներ, որոնց միջով անցնում են միջնաթելերը 

- հարթ բարեժ (բրդե բարակ գործվածք), որի հատող թելերն ուղղված են 
յուրաքանչյուր կանգուն թելից փոփոխակի աջ և ձախ, ամեն անգամ անցնելով 
միջնաթելի վրայով, բայց խաչվելով կանգուն թելերի տակ, այսպիսով, հիմնական 
կանգուն թելերը միշտ միջնաթելի մի կողմից են, կանգուն հենքը և միջնաթելերը չեն 
հատվում, բայց պահվում են հատվող հենքով 

- «բրոշե» ցանցկեն գործվածք, ստացված բրոշե լրացուցիչ թելով, որը ներանցվում է 
գործելու ընթացքում՝ ցանցկեն գործվածքի վրա զարդանախշեր ստանալու համար: 

- գործվածքներ ցանցկեն հատվածներով և այլ հյուսքի հատվածներով՝ անկախ 
դրանց չափսերից 

 

Բացառվում է` 

- 13.20.1-13.20.3 կարգում նշված գործվածքները 

- ժանյակները ձեռքի կամ մեքենայական հյուսքի, ասեղնագործվածքները, շղարշը 
(13.54.1) 

13.20.44.000 Թանզիֆ (բացի նեղ գործվածքներից) 
13.20.45 Գործվածքներ մազախավավոր, բացի գորգերից 

 
Տվյալ ենթակարգի գործվածքները ստանում թելերի ներանցմամբ համարյա 
պատրաստ հենքի մեջ, ասեղների և հելունների համակարգի միջոցով, առաջացնելով 
մերակներ կամ, եթե հելունները միացված են կտրող սարքին, կտրատված խավի 
փնջիկներ (13.93.13 ենթակարգի գորգերից և հատակի ծածկերից տարբերվում են 
ձգունության, հաստության և ամրության բացակայությամբ, իսկ  13.91.11 ենթակարգի 
գործվածքներից, որոնք հակառակ երեսին ունեն շղթայական թակալակարերի 
շարքեր, տարբերվում են դրանով, որ հակառակ երեսի ամբողջ երկայնքով ունեն 
շուլալակարերի տեսքով մերակներ, ինչը բնորոշ է այս դիրքի գործվածքների համար: 

13.20.45.000 Գործվածքներ մազախավավոր, բացի գորգերից 
13.20.46 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ նեղ գործվածքները) 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 23.14 դասի ապակեթելքից գործվածքներ 

 

Բացառվում է` 

- շղարշը, ժապավենները, ցանցերը ապակեթելքից (23.14.12) 

13.20.46.000 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ նեղ գործվածքները) 
13.20.5 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող  
13.20.50 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-մազախավավոր և թավաթելի գործվածքներն արտադրվում են տարբեր նյութերից, 
սակայն խավի համար ավելի հաճախ օգտագործվում են բուրդը, մետաքսը, 
բամբակը, նուրբ մազը և քիմիական թելքը: 

- մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքներ 

 

Բացառվում է՝ 

- մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքները, որոնք պատրաստվում են 
խավը կարելու կամ սոսնձելու միջոցով (13.91.19)  

- բուկլե, ռատին և այլ գործվածքները (արտաքին տեսքով նման մազախավավոր 
գործվածքներին), որոնց պատրաստման համար օգտագործվում է հատուկ «բուկլե» 
մանվածք կամ կատարվում է սովորական գործվածքների խավավորում (13.20.1-
13.20.3) 

- խավավոր սրբիչները և համանման խավավոր և կտրատած խավով գործվածքները 
(13.20.40.300-13.20.40.500) 

- որպես «նեղ գործվածք» սահմանվող խավավոր և այլ գործվածքները (13.96.17) 

- մանածագործվածքային պաստառները կամ հյուսքակարային ոչ գործվածքային 
նյութերը՝ կտրատած կամ չկտրատած խավով (համապատասխանաբար 13.99.14 կամ 
13.91.11) 
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- մանածագործական մեքենաներով պատրաստված վելվետի, թավիշի 
նմանակումները (13.96.14 կամ 13.91.11)  

- պատրաստի արտադրանք հանդիսացող խավավոր և այլ գործվածքները 13 
հատվածի պարզաբանումների սահմաններում 

13.20.50.000 Գործվածքներ մազախավավոր, մորթուն նմանակող 
13.20.9 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.20.99 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.20.99.000 Գործվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.3 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ 
13.30 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ 
13.30.1 Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ 
13.30.11 Մանածագործական թելքի և մանվածքի սպիտակեցման և ներկման 

ծառայություններ 
13.30.11.100 Ծառայություններ թելքի սպիտակեցման և ներկման 
13.30.11.200 Ծառայություններ մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.210 Ծառայություններ մետաքսե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.220 Ծառայություններ բրդե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.230 Ծառայություններ բամբակե մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.240 Ծառայություններ վուշե, ջուտե, քրծենու և այլ բուսական թելքից մանվածքի, թղթե 

մանվածքի սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.250 Ծառայություններ սինթետիկ միաֆիլամենտային թելերի (բացի կարի թելերից) 

սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.260 Ծառայություններ արհեստական միաֆիլամենտային թելերի (բացի կարի թելերից) 

սպիտակեցման և ներկման  
13.30.11.270 Ծառայություններ սինթետիկ շտապելային թելքից մանվածքի (բացի կարի թելերից) 

սպիտակեցման և ներկման 
13.30.11.280 Ծառայություններ արհեստական շտապելային թելքից մանվածքի (բացի կարի 

թելերից) սպիտակեցման և ներկման  
13.30.12 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 

հագուստը) սպիտակեցման ծառայություններ 
13.30.12.100 Ծառայություններ մետաքսե գործվածքների սպիտակեցման 
13.30.12.200 Ծառայություններ բրդե կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ ձիու մազից 

գործվածքների սպիտակեցման 
13.30.12.300 Ծառայություններ բամբակե, 85զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի պարունակությամբ 

գործվածքների սպիտակեցման 
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13.30.12.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե մանվածքից 
գործվածքների սպիտակեցման 

13.30.12.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից գործվածքների 
սպիտակեցման 

13.30.12.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 
գործվածքների սպիտակեցման 

13.30.12.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի գործվածքների 
սպիտակեցման 

13.30.12.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 
գործվածքների սպիտակեցման 

13.30.12.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների 
սպիտակեցման 

13.30.13 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 
հագուստը) ներկման ծառայություններ 

13.30.13.100 Ծառայություններ մետաքսից կամ մետաքսի մնացուկներից գործվածքների ներկման 

13.30.13.200 Ծառայություններ բրդե կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ ձիու մազից 
գործվածքների ներկման 

13.30.13.300 Ծառայություններ բամբակե, 85 զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի պարունակությամբ 
գործվածքների ներկման 

13.30.13.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե մանվածքից 
գործվածքների ներկման 

13.30.13.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից գործվածքների 
ներկման 

13.30.13.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 
գործվածքների ներկման 

13.30.13.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի գործվածքների 
ներկման 

13.30.13.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 
գործվածքների ներկման 

13.30.13.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների և այլ 
նյութերի (ոչ գործվածքային) ներկման 

13.30.14 Գործվածքների և մանածագործական արտադրատեսակների (ներառյալ 
հագուստը) նախշակաղապարային դաջման ծառայություններ 

13.30.14.100 Ծառայություններ մետաքսե գործվածքների դաջման 
13.30.14.200 Ծառայություններ բրդից կամ կենդանիների նուրբ կամ կոպիտ բրդից կամ ձիու 

մազից գործվածքների դաջման 
13.30.14.300 Ծառայություններ բամբակե, 85 զանգ.% -ից ոչ պակաս բամբակի պարունակությամբ 

գործվածքների դաջման 
13.30.14.400 Ծառայություններ վուշից, ջուտից, քրծենու և այլ բուսական թելքից, թղթե մանվածքից 

գործվածքների դաջման 
13.30.14.500 Ծառայություններ սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից գործվածքների 

դաջման 
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13.30.14.600 Ծառայություններ արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 
գործվածքների դաջման 

13.30.14.700 Ծառայություններ մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի գործվածքների 
դաջման 

13.30.14.800 Ծառայություններ խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 
գործվածքների դաջման 

13.30.14.900 Ծառայություններ մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների և այլ 
նյութերի (ոչ գործվածքային) դաջման 

13.30.19 Գործվածքների, մանվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների 
(ներառյալ հագուստը) վերջնամշակման այլ ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանածագործվածքի, մանվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների, 
ներառյալ հագուստը, չորացում, շոգեմշակում, խտացում, ալկալացում (մերսերում)  

13.30.19.100 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), մետաքսե գործվածքների 

13.30.19.200 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), բրդե գործվածքների 

13.30.19.300 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), բամբակե, 85զանգ.%-ից ոչ պակաս բամբակի 
պարունակությամբ գործվածքների 

13.30.19.400 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), վուշից, ջուտից, քրծենու և բուսական այլ թելքից, թղթե 
մանվածքից գործվածքների 

13.30.19.500 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), սինթետիկ բազմաջիղ թելերից և սինթետիկ թելքից 
գործվածքների 

13.30.19.600 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), արհեստական բազմաջիղ թելերից և արհեստական թելքից 
գործվածքների 

13.30.19.700 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), մազախավավոր գործվածքների և թավաթելի գործվածքների 

13.30.19.800 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), խավավոր սրբիչի գործվածքների և խավավոր համանման 
գործվածքների 

13.30.19.900 Ծառայություններ վերջնամշակման այլ (բացի սպիտակեցման, ներկման և դաջման 
ծառայություններից), մեքենայական և ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների և 
այլ նյութերի (ոչ գործվածքային) 

13.9 Մանածագործական արտադրատեսակներ այլ 
13.91 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի  
13.91.1 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
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13.91.11 Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, մազախավավոր 
և խավավոր  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

արտադրատեսակներ, պատրաստված հետևյալ եղանակներով` 

- կլորահյուսիչ մեքենաներով գործած պաստառներ, լրացուցիչ թելից ցցուն 
մերակներով, որոնք կտրտվում են խավի մակերևույթ ստանալու համար 

- հատուկ հենքահյուսիչ մեքենաներով երես երեսի գործած երկու պաստառներ, 
ընդհանուր խավի թելով, որը կտրտելուց հետո ստանում են երկու խավավոր 
պաստառներ 

- երկարախավ պաստառներ, որոնց տրիկոտաժե հենքի կազմավորման ընթացքում 
մերակների մեջ սանդերքագզած ժապավենից ներանցվում են 
մանածագործվածքային թելքեր 

- պաստառներ, որոնց մերակների կազմավորման համար օգտագործվում է 
մանածագործական մանվածք, նմանակելով խավավոր պաստառները (նշված 
պաստառները հակառակ երեսից ունեն մի շարք շղթայաձև թակալակարեր ի 
տարբերություն 13.20.45.300 և 13.20.45.500 ստորադիրքերի խավավոր 
պաստառների, որոնց հակառակ երեսի երկայնությամբ անցնում է շուլալակարերի 
տեսքով թակալակար 

 

Բացառվում է` 

- արհեստական մորթիները (13.91.19) 

- խավավոր գործվածքները (13.20.41.100) 

- 13.20.41.300 և 13.20.41.500 ստորադիրքերի խավավոր պաստառները 

13.91.11.300 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, երկարախավ 
13.91.11.500 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, խավով 

չկտրատած 
13.91.11.700 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, խավով այլ (բացի 

երկարախավից և խավով չկտրատած) 
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13.91.19 Այլ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի գործվածքներ, ներառյալ 
մորթուն նմանակող գործվածքները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տրիկոտաժե և հելունով գործած հարթ և ակոսավոր պաստառներ, ցանցկեն 
պաստառներ, երկտակած պաստառներ, ամրակցված կարով կամ սոսնձմամբ 

- տրիկոտաժե և հենքահյուսիչ մեքենաներով (ներառյալ Ռաշել մեքենաները) գործած 
ցանցկեն գործվածքներ, հիմնականում ցանցավոր վարագույրների համար 

- տրիկոտաժե կամ հյուսիչ մեքենաներով (հիմնականում Ռաշել մեքենայով) 
պատրաստված շղարշի և ժանյակի նմանակումներ, որոշակի լայնությամբ 
կտորներով կամ կտրատած շերտերի տեսքով 

- ցանցի նմանակումներ տրիկոտաժե կամ հյուսած գործվածքից, պայուսակների 
պատրաստման համար 

 

Բացառվում է` 

- բժշկական կամ փաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար վիրակապերը 
(21.20.24) 

- ձևավոր հանգուցավոր մանվածքը (13.99.15) 

- ասեղնագործած պաստառները (13.99.12) 

- 13.91.11 ենթակարգի խավավոր գործվածքները 

- տրիկոտաժե կամ հելունով գործած պիտակները, տարբերակման նշանները և 
համանման արտադրատեսակները (13.96.17) 

- տոգորված, պատված, երեսպատած կամ շերտադարսած պաստառները (13.96.14), 
ռետինապատ գործվածքները (22.19.50), մանածագործվածքային պատրույգները 
(13.96.16) 

13.91.19.100 Պաստառներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, այլ, թելերից 
քիմիական շղարշե վարագույրների համար 

13.91.19.200 Պաստառներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

13.91.19.300 Վերարկու, կիսավերարկու, մուշտակներ մորթուց արհեստական 
13.91.19.400 Կիսամուշտակներ, բեկեշներ, քուրքեր մորթուց արհեստական 
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13.91.19.500 Կոստյումներ և հավաքածուներ մորթուց արհեստական 
13.91.19.600 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ, բաճկոնակներ մորթուց արհեստական 
13.91.19.900 Հագուստ այլ, հագուստի պարագաներ մորթուց արհեստական 
13.91.9 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
13.91.99 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

13.91.99.000 Մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե գործվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.92 Մանածագործական արտադրատեսակներ պատրաստի, բացի հագուստից 
13.92.1 Մանածագործական արտադրատեսակներ պատրաստի, բացի հագուստից, տնային 

տնտեսության համար 
13.92.11 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ճամփորդական ծածկոցաշալեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վերմակներ և ծածկոցաշալեր՝ պատրաստված բրդից, բամբակից կամ քիմիական 
թելքից, ծանր տեքստուրայով, հաճախակի խավավոր մակերևույթով (վերմակների 
եզրերը կարված են կամ եզրավորված, իսկ ծածկոցաշալերը ունենում են ծոպեր) 

- վերմակներ և ծածկոցաշալեր մանկական սայլակների և մահճակալների համար  

- գործվածքի կտորներ, որոնք կտրելով որոշակի գծերով, վերածվում են պատրաստի 
վերմակների կամ ծածկոցաշալերի 

 

Բացառվում է` 

- վերմակները էլեկտրական (27.51.14) 

- ծածկոցները հատուկ ձևի` կենդանիներին ծածկելու համար (15.12.11) 

- անկողնու ծածկոցները (13.92.16) 

- մահճակալների ծածկոցները, մգդակած կամ խցած (13.92.24) 

13.92.11.300 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 
ճանապարհորդական, բրդե 

13.92.11.500 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 
ճանապարհորդական, սինթետիկ թելքից 

13.92.11.900 Վերմակներ (բացի էլեկտրական վերմակներից) և ծածկոցաշալեր 
ճանապարհորդական,մանածագործվածքից այլ (բացի բրդից և սինթետիկ թելքից) 
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13.92.12 Սպիտակեղեն անկողնու  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սավաններ, բարձի երեսներ, վերմակասավաններ, ներքնակի երեսներ` բամբակից, 
վուշից, ինչպես նաև կանեփաթելից, ճենականեփի կամ քիմիական թելքից 

13.92.12.300 Սպիտակեղեն անկողնու, տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
13.92.12.500 Սպիտակեղեն անկողնու (բացի տրիկոտաժե) 
13.92.12.530 Սպիտակեղեն անկողնու, բամբակե 
13.92.12.550 Սպիտակեղեն անկողնու, վուշե 
13.92.12.590 Սպիտակեղեն անկողնու մանածագործվածքից այլ (բացի բամբակից, վուշից կամ 

ճենականեփի թելքից) 
13.92.12.700 Սպիտակեղեն անկողնու, ոչ գործվածքային, այլ 
13.92.13 Սպիտակեղեն սեղանի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սփռոցներ, փռոցներ, անցեռոցիկներ սկուտեղների համար, սեղանի կլոր 
անձեռոցիկներ, սեղանի և թեյի անձեռոցիկներ, ծրարներ անձեռոցիկների համար, 
անձեռոցիկներ և տակդիրներ` բամբակից, վուշից, ինչպես նաև կանեփաթելից, 
ճենականեփի կամ քիմիական թելքից 

 - գործվածքի կտորներ, որոնք կտրելով որոշակի գծերով, վերածվում են պատրաստի 
արտադրատեսակների  

 

Բացառվում է` 

- սեղանի անձեռոցիկները կամ վերը նշված այլ արտադրատեսակները` ժանյակե, 
թավշե (13.92.16) 

13.92.13.300 Սպիտակեղեն սեղանի, տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
13.92.13.500 Սպիտակեղեն սեղանի, մանածագործվածքից բնական 
13.92.13.530 Սպիտակեղեն սեղանի, բամբակե 
13.92.13.550 Սպիտակեղեն սեղանի, վուշե 
13.92.13.590 Սպիտակեղեն սեղանի, մանածագործվածքից բնական, այլ (բացի բամբակից և 

վուշից) 
13.92.13.700 Սպիտակեղեն սեղանի, ոչ գործվածքային քիմիական թելերից 
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13.92.14 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սրբիչներ ձեռքի և երեսի, ներառյալ հոլովակների վրա սրբիչները, սավաններ, 
ձեռնոցներ բաղնիքի և լողափնյա 

- գործվածքի կտորներ, որոնք կտրելով որոշակի գծերով, վերածվում են ծոպերով 
պատրաստի սրբիչների 

- խոհանոցային սպիտակեղեն, օրինակ թեյի, ամանեղենի սրբիչներ 

 

Բացառվում է` 

- փոշի մաքրելու, հատակը, ամանեղենը լվանալու լաթերը, սովորաբար կոպիտ 
գործվածքից (13.92.25) 

13.92.14.300 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, գործվածքից խավավոր, բամբակե 
13.92.14.500 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, մանածագործվածքից բնական 
13.92.14.550 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, վուշե 
13.92.14.590 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, մանածագործվածքից բնական, այլ 

(բացի բամբակե և վուշե) 
13.92.14.700 Սպիտակեղեն զուգարանային և խոհանոցային, ոչ գործվածքային, թելերից 

քիմիական 
13.92.15 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, շղարշե վարագույրներ և ժանյակե 

երիզներ մահճակալների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գալարավարագույրներ, ներառյալ գալարազարդերը` թեթև, թափանցիկ, 
կիսաթափանցիկ կամ ծանր գործվածքներից արտադրատեսակներ, որոնք 
օգտագործվում են սենյակների ներսի լուսամուտները, դռները, որմնախորշերը կամ 
թատերական բեմերը ծածկելու համար 

- վարագույրներ, սովորաբար ոչ թափանցիկ, գլանիկների վրա փաթաթվող 

- գալարավարագույրների բոլորածալեր 

- գործվածքի կտորներ կտրատումով և վրակարումով վերածվում են տվյալ 
ենթակարգի արտադրատեսակների  

13.92.15.300 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, տրիկոտաժե, 
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մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 

13.92.15.500 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, գործվածքային 

13.92.15.700 Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, ներառյալ դռան վարագույրները, 
վարագույրներ և ժանյակե երիզներ մահճակալների համար, ոչ գործվածքային 

13.92.16 Գեղազարդային արտադրատեսակներ կահույքի համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում. ծածկոցների, որմնագորգերի (գոբելենների) և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար գործվածքի և մանվածքի 
լրակազմեր 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի աշխատանք կահույքի գեղազարդային գործվածքներ և որմնագորգեր 
(գոբելեններ), որոնք պատրաստում են ձգելով ջուլհակահաստոցի վրա հենքաթելերը, 
հյուսելով` դրանք տարբեր գույնի միջնաթելերի հետ, ծածկելով հենքը և արդյունքում 
կազմավորելով անհատական նկարներով գործվածքը (այս տեսակի գործվածքներում 
գունավոր միջնաթելերը լինում են ոչ երկար քան պահանջվում է տվյալ զարդանկարը 
ստանալու համար, թողնելով ազատ ծայրերը նկարի հակառակ կողմից, իսկ չգործած 
դատարկ մասերը սովորաբար ամրացվում են կարակցումով) 

- ասեղնագործած գորգեր և որմնագորգեր, որոնք պատրաստում են գործելով 
անհրաժեշտ զարդանկարը գունավոր թելերով բջջավոր գործվածքային հենքի վրա 
(հենքային գործվածքը ծածկվում է լրիվ, ի տարբերություն 13.99.12 ենթակարգում 
դասակարգված ձեռագործերի)  

 Օգտագործվում է մետաքսե, բրդե, քիմիական կամ մետաղապատ թելքից մանվածք: 

- հասարակական շենքերում, թատրոններում, եկեղեցիներում, այլ վայրերում 
(նավերում, գնացքների վագոններում, ինքնաթիռներում, ավտոմեքենաներում) 
օգտագործվող գեղազարդային մանածագործվածքային արտադրատեսակներ, այդ 
թվում` գալարավարագույրներ հարսանեկան հանդիսությունների կամ թաղման 
արարողությունների համար, կահույքի պաստառապատման համար 
մանածագործվածք, անկողնու ծածկոցներ, սփռոցներ, ամպհովանիներ, միջատներից 
պաշտպանող ցանցեր: 

Տվյալ ենթակարգում ներառված լրակազմերը կազմված են առնվազն մեկ կտոր 
գործվածքից (օրինակ, կտավ ասեղնագործական նկարով) և կտրատած կամ 
չկտրատած մանվածքից (ասեղնագործության համար թելեր, գորգիկների խավի 
համար մանվածք և այլն), ինչպես նաև տարբեր պարագաներ, օրինակ ասեղներ, 
հելուններ: 
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Գործվածքը կարող է ունենալ նույնիսկ ավարտուն տեսք, օրինակ վրակարած սփռոց, 
որը պետք է ասեղնագործվի, սակայն այն պետք է դիտվի որպես հումք կատարվելիք 
աշխատանքի համար և չի կարող օգտագործվել որպես ավարտված 
արտադրատեսակ: Լրակազմերը պետք է լինեն փաթեթավորված մանրածախ 
առևտրի համար: 

 

Բացառվում է` 

- որմնագորգերից և համանման արտադրատեսակներից պատրաստած 
պայուսակները, բարձերը, տնային տուֆլիները 

- ջուլհակահաստոցի միջոցով, օրինակ ժակքարդի մեքենայով, պատրաստված գորգի 
և որմնագորգի արտադրատեսակները, երբ գունավոր միջնաթելերը անցնում են 
գործվածքի մի եզրից մինչև մյուսը, և, որպես գործվածքներ կամ պատրաստի 
արտադրատեսակներ դասակարգվում են համապատասխան դիրքերում 

- գորգերը (13.93.12) 

- որմնագորգերի և գեղազարդ որմնանկարների պատրաստման համար 
գործվածքների և մանվածքների լրակազմերը (13.92.16) 

- 100-ից ավել տարիք ունեցող որմնագորգերը  

- 13.92.15, 13.92.24 ենթակարգերում և 31.03.1 կարգում դասակարգված 
արտադրատեսակները 

- հատակի համար ծածկերը (13.93.1) 

- լուսամփոփները (27.40.2) 

Բացառվում են գործվածքների լրակազմերը, նախատեսված հագուստի 
պատրաստման համար` ձևած կամ չձևած (նման լրակազմերը դասակարգվում են 
համապատասխան դիրքերում):  

13.92.16.300 Գործվածքներ գեղազարդային ձեռքի գործի,որմնագորգ (գոբելեն), որմնագորգ 
բելգիական տեսակի և արտադրատեսակներ համանման 

13.92.16.500 Արտադրատեսակներ մանածագործվածքային գեղազարդային այլ 
13.92.16.530 Ծածկոցներ անկողնային, թեթև 
13.92.16.590 Արտադրատեսակներ գեղազարդային (կահույքի), այլ 
13.92.16.700 Լրակազմեր գործվածքների և մանվածքի, գորգիկների, որմնագորգերի 

(գոբելենների), ասեղնագործած սփռոցների և անձեռոցիկների և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար, կշռածրարված մանրածախ առևտրի 
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համար 

13.92.2 Մանածագործական այլ պատրաստի արտադրատեսակներ  
13.92.21 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանածագործվածքային պայուսակներ և պարկեր, որոնք սովորաբար 
օգտագործվում են ապրանքների փաթեթավորման, տեղափոխման, պահման կամ 
վաճառքի համար` տարբեր ձևերի և չափսերի, ածխի, հացահատիկի, ալյուրի, 
կարտոֆիլի, փոստի ծանրոցների տեղափոխման համար և այլն  
- պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային գործած նյութերից պատրաստված 250-
3000կգ տարողություն ունեցող լցարաններ, որոնք կարող են ունենալ փոկեր վերևի 
չորս անկյուններում 
- պայուսակներ և պարկեր, պատրաստված թղթե մանվածքից 
- պայուսակներ մանածագործվածքից, թղթե տակդիրով 
- մեկ անգամից ոչ պակաս արդեն օգտագործված պարկեր և պայուսակներ, որոնց 
վրա երևում են դրանց օգտագործման հետքերը` ցեխ, լաքաներ, ծակեր, 
պատռվածքներ, նորոգված մասեր և այլն 
 
Բացառվում է` 
- փաթեթավորման նյութերը, օգտագործելուց հետո եզրերից կոպիտ կարած, սակայն 
չունեն պատրաստի կամ ոչ ավարտուն պարկերի տեսք (13.92.25) 
- մանածագործվածքային տակդիրով թղթե պայուսակները, պայուսակները և 
պարկերը թղթից (21.21.12-21.21.15) 
- 13.92.25 կամ 15.15.12 ենթակարգերում դասակարգված պայուսակները 
մանածագործվածքից 

13.92.21.300 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման, բամբակե 
13.92.21.500 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային 

շերտերից, տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
13.92.21.700 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային 

շերտերից, (բացի տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 
13.92.21.730 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային 

շերտերից, 120 գ/մ2 կամ պակաս մակերեսային խտությամբ (բացի տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

13.92.21.750 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային 
շերտերից, 120 գ/մ2-ից ավել մակերեսային խտությամբ (բացի տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

13.92.21.900 Պարկեր և փաթեթներ փաթեթավորման մանածագործվածքից այլ (բացի բամբակից 
կամ պոլիպրոպիլենային կամ պոլիէթիլենային շերտերից) 
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13.92.22 Բրեզենտներ, մանածագործական ծածկեր, արևակալներ. առագաստներ նավերի, 
մարզանավերի կամ դեսանտային լողուն միջոցների համար. վրաններ, փչովի 
ներքնակներ և այլ մանածագործական հանդերձանք քեմպինգի համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անբարենպաստ եղանակից բաց տեսքով պահպանվող ապրանքների համար 
անջրանցիկ պատյաններ, պատրաստված բրեզենտից (բամբակի, կանեփաթելի, 
ջուտի) կամ քիմիական թելքի գործվածքից, երեսապատված կամ չերեսապատված  

- արևից պաշտպանող ծածկեր կամ արևակալներ ամուր պարուսինից` խանութների, 
սրճարանների համար, ձևած հատուկ ձևով և, որոշ դեպքերում, հավաքված ծալովի 
մեխանիզմների վրա 

- փչովի ներքնակներ, բարձեր, ծրարներ, բացի 22.19.73.270 ենթադիրքի 
արտադրատեսակներից 

- ջրի համար բրեզենտե շերեփներ, թասեր, ջրապարկեր 

- ցանցաճոճեր, բացի 13.94.12 ենթակարգում դասակարգվածներից 

 

Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների համար բրեզենտից պատյանները, պատրաստված 
համապատասխան ավտոմեքենաների ձևով կամ հարթ պաշտպանիչ թիթեղները 
թեթև նյութից, պատրաստված բրեզենտի նման (13.92.29) 

Տվյալ դիրքը ներառում է քիմիական թելքից, բամբակից կամ խառը 
մանածագործվածքային նյութերից երեսապատված բազմաշերտ գործվածքից կամ 
բրեզենտից պատրաստված ապաստարաններ, սովորաբար միակի կամ կրկնակի 
տանիքով, կողերով, պատերով, տարբեր ձևերի և չափսերի` զինվորական, 
քեմպինգների, կրկեսների, լողափների համար: 

- հովանոցների տեսակի ծածկերը (32.99.21) 

- 13.94.12 ենթակարգի և 22.19.73 ենթադիրքի արտադրատեսակները 

- ուսապարկերը և իրերի համար համանման պարկերը (15.12.12) 

- ննջապարկերը, խցովի ներքնակները և բարձերը (13.92.24) 

13.92.22.100 Բրեզենտներ, ծածկեր, արևակալներ 
13.92.22.300 Վրանածածկեր 
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13.92.22.500 Առագաստներ 
13.92.22.700 Ներքնակներ փչովի և հանդերձանք քեմպինգի համար 
13.92.23 Պարաշյուտներ, պարապլաններ, ռոտոշյուտներ և դրանց մասերը 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարբեր նշանակության, ձևերի և չափսերի պարաշյուտներ մետաքսից, սինթետիկ 
թելքատու գործվածքից, կտավից, բամբակից, թղթից և այլն 

- պարապլաններ` նախատեսված սարերից, ժայռերից իջնելու համար, սակայն 
աերոդինամիկ հատկություններով տարբերվում են պարաշյուտներից 
(պարապլանները կարող են թռչել վերընթաց հետագծով)  

- ռոտոշյուտներ` պտտվող թևավոր հարմարանքով սարքավորանք, որն 
օգտագործվում է օդերևութաբանությունում 

- պարաշյուտների մասեր և պարագաներ 

13.92.23.100 Պարաշյուտներ 
13.92.23.200 Պարապլաններ 

13.92.23.300 Ռոտոշյուտներ  

13.92.23.400 Պարաշյուտների, պարապլանների, ռոտոշյուտների մասերը 

13.92.24 Վերմակներ մգդակած, բմբուլե վերմակներ մգդակած, բազմոցի բարձեր, 
փափկաթոռներ, բարձեր, ննջապարկեր և համանման արտադրատեսակներ 
խցած  ծակոտկեն պլաստմասսայով, սպունգային ռետինով կամ այլ նյութերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- աղվամազի, փետուրի և այլ ննջապարկեր 

- ճանապարհորդական ծածկոցաշալեր, թեթև անկողնային ծածկոցներ, այդ թվում` 
մգդակած կամ պիկե գործվածքից, մգդակած կամ աղվամազի վերմակներ, 
պաշտպանիչ ներքնակներ (ներքնակի և դրա հենքի միջև դրվող ներքնակ), բազմոցի 
բարձեր, փափկաթոռներ, բարձեր էլեկտրատաքացումով, խցած ծակոտկեն 
պլաստմասսայով, սպունգային ռետինով, բամբակով, նրբաթաղիքով, ֆլանելով 

 

Բացառվում է` 

- ներքնակները (31.03.12) 
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- ջրային կամ փչովի ներքնակները, բարձերը, այդ թվում՝ բազմոցի (13.92.22, 
13.92.29, 22.19.73, 22.29.26) 

- փափկաթոռների համար կաշվե պատյանները (15.12.12) 

- վերմակները (13.92.11) 

- 13.92.12 ենթակարգի բարձի երեսները, մգդակած վերմակները կամ աղվամազե 
ծածկոցները 

- բազմոցների բարձերի համար պատյանները (13.92.16) 

13.92.24.300 Ննջապարկեր 
13.92.24.350 Ննջապարկեր աղվամազի կամ փետուրի 
13.92.24.390 Ննջապարկեր, այլ (բացի աղվամազի կամ փետուրի) 

13.92.24.900 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), վերմակներ, 
ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, բարձեր 

13.92.24.930 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), վերմակներ, 
ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, բարձեր աղվամազի 
կամ փետուրի 

13.92.24.990 Պարագաներ անկողնային (բացի ներքնակներից և ննջապարկերից), վերմակներ, 
ներառյալ մգդակածները, բարձեր բազմոցի, փափկաթոռներ, բարձեր այլ(բացի 
աղվամազի կամ փետուրի) 

13.92.24.999 Համանման արտադրատեսակներ խցած ծակոտկեն պլաստմասսայով, սպունգային 
ռետինով կամ այլ նյութերով 

13.92.29 Այլ մանածագործական պատրաստի արտադրատեսակներ, ներառյալ 
հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման լաթերը և համանման 
մանածագործական արտադրատեսակները, փրկագոտիները և փրկաբաճկոնները 
 
Տվյալ ենթադիրքը ներառում է` 

- ցանկացած մանածագործվածքից պատրաստի արտադրատեսակներ, չներառված 
13 հատվածի ուրիշ դիրքերում կամ այլ խմբավորումներում` 

- լաթեր հատակներ լվանալու համար, սրբող, մաքրող լաթեր, սրբիչներ և այլ 
պարագաներ մաքրելու համար (տոգորված կամ չտոգորված մաքրող լուծույթով), 
բացի 20.42.19 և 20.41.43 ենթադիրքերի արտադրատեսակներից 

- փրկարար բաճկոններ և գոտիներ 

- հագուստի ձևվածքներ, սովորաբար կոշտ գործվածքից, որոշ դեպքերում հագուստի 
տեսքով միասին կարած ձևվածքի մասեր 
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- դրոշներ, տարբեր տեսակի դրոշակներ, պատվադրոշներ 

- տանը օգտագործվող պարկեր կեղտոտ սպիտակեղենի համար, կտորից ծրարներ 
(սաշե) գուլպաների, թաշկինակների, հողաթափերի համար կամ պայուսակներ 
ննջազգեստների համար 

- պարկեր հագուստի համար (այսպես կոչված փոխադրովի պահարաններ), բացի 
15.12.12 ենթակարգում դասակարգվածներից 

- պատյաններ ավտոմեքենաների, մեքենաների, ճամպրուկների համար 

- պատյաններ մանածագործվածքից (սովորաբար պլաստիկապատ) թենիսի, 
բադմինտոնի թևճակների և այլնի համար, բացառությամբ թևճակները լրիվ ծածկող 
պատյանների, անկախ դրանից ունեն բռնակ կամ ուսափոկ թե ոչ (դասակարգվում են 
15.12.12 ենթակարգում) 

- հարթ պաշտպանիչ շերտեր, բացառությամբ 13.92.22 ենթակարգում 
դասակարգվածներից  

- մանածագործվածքային զտիչներ սուրճի համար, սառեցման համար պարկեր և այլն 

- կոշիկը մաքրող թավշյա ժապավեններ, բացառությամբ 20.41.43 ենթակարգում 
դասակարգվածներից 

- փչովի բարձեր, բացառությամբ 13.92.22 ենթակարգում դասակարգվածներից 

- թեյնիկների համար ջեռակները 

- գնդասեղների համար բարձիկներ 

- սանիտարական սրբիչներ, բացառությամբ 13.96.17 ենթակարգում 
դասակարգվածներից 

- կոշկաքուղեր, սեղմիրանների նրբաքուղեր, բացառությամբ 13.94.12 ենթակարգում 
դասակարգված քուղերից 

- արտադրական նշանակության գոտիներ (էլեկտրագետների, օդաչուների, 
պարաշյուտավորների համար), բացառությամբ 14.19.23 ենթակարգում 
դասակարգվածներից 

- ճոպանասարքերի փոկեր, բացառությամբ 15.12.11 ենթակարգում դասակարգված 
թամբագործական արտադրատեսակներից 

- փոխադրովի օրորոցներ և երեխաների անկողիններ, բացառությամբ մանկական 
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բազմոցատիպ կախովի արտադրատեսակներից (31.00.13) 

- հովանոցների պատյաններ 

- հովհարներ մանածագործվածքային թևերով և շրջանակներով ցանկացած նյութից և 
շրջանակներն առանձին, բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից շրջանակներով 
հովհարները (31.01.13) 

- փաթեթավորման գործվածքներ, որոնք օգտագործելուց հետո, կոպիտ կարած են 
եզրերով, սակայն դրանք չեն համարվում պայուսակ կամ պարկ, ներառված 13.92.21 
ենթակարգում 

- պանրի փաթաթվածքի համար գործվածք, կտրատած քառակուսիների, կապած 
եզրաթելերով 

- հովհարների, ձեռնափայտերի համար տարբեր դրվագներ 

- երեսի համար մանածագործական տարբեր տեսակի դիմակներ, ինչպես նաև 
դիմակներ պատրաստված մի քանի շերտից ոչ գործվածքային նյութերից մշակված 
կամ չմշակված ակտիվացրած ածխով 

- գլխափաթթոցներ, պատրաստված ձևավոր գործվածքից (սովորաբար բամբակից 
կամ բամբակի և մետաքսի խառնուրդից), 4-5 մ երկարությամբ և մոտավոր 50 սմ 
լայնությամբ, վրակարած եզրերով, որոշ դեպքերում, ծոպերով 

- վարդակապ (շքանշանային ժապավեններ), բացառությամբ հագուստի համար 
օգտագործվող վարդահանգույցները (13.96.17) կամ արհեստական ծաղիկներից 
զարդարանքը (32.99.55) 

- մանածագործվածքային կտորներ, ենթարկված որոշակի մշակման հագուստ 
արտադրելու համար, օրինակ նշագծած կամ եզրակավորած, սակայն անավարտ այն 
աստիճանի, երբ այն չի կարելի նույնացնել հագուստի կամ դրա մասերի հետ 

- հոդերը պաշտպանող արտադրատեսակներ` կապեր ծնկերի, կոճերի, արմունկների 
համար կամ սեղմակապեր մկանների համար, բացի 13 հատվածի ուրիշ դիրքերում 
դասակարգվածներից 

13.92.29.500 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար (բացի 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 

13.92.29.530 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար բացի 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի), ոչ գործվածքային 

13.92.29.570 Լաթեր հատակների, սպասքի լվանալու, փոշու հեռացման համար այլ (բացի ոչ 
գործվածքայինից կամ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) 
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13.92.29.900 Լաթեր հատակների, սպասքի լվացման, փոշու հեռացման համար, տրիկոտաժե 
մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, բաճկոնակներ և գոտիներ փրկարար, 
արտադրատեսակներ պատրաստի այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

13.92.9 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.92.99 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

13.92.99.000 Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.93 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ 
13.93.1 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ 
13.93.11 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, հանգուցավոր 

 
Հանգուցավոր գորգերը և հատակի մանածագործվածքային ծածկույթներն 

ունեն պինդ ձգված հենք, որի շուրջը խավի թելերը կապվում են հանգույցներով կամ 
ոլորվում են լրիվ պտույտով առնվազն մեկ հենքաթելի շուրջ, ընդ որում խավի թելերն 
ամրացվում են տեղում խիտ խզված միջնաթելերի ներածմամբ: 

Սովորաբար օգտագործվում են հետևյալ հանգույցները`  

- «հիորդես» հանգույց, երբ խավի թելն անցկացվում է երկու հիմնական կից թելերի 
վրայով և երկու ծայրերը լրիվ պտույտ կատարելով այդ թելերի շուրջը, հակառակ 
կողմից անցկացվում են թելերի միջև և բարձրացվում են, գոյացնելով գորգի 
մակերևույթը 

- «սեննա» հանգույց, երբ խավի թելը պտտվում է հենքաթելի շուրջը և անցկացվում է 
հաջորդ հենքաթելի տակով և երկու ծայրերը բարձրացվում են, գոյացնելով գորգի 
մակերևույթը 

- մեկ հենքաթելով հանգույց, երբ խավի թելը պտտված կամ հանգույցով կապված է 
մեկ հենքաթելի հետ և յուրաքանչյուր խավի թելը մեկուկես պտույտ է կատարում 
հենքաթելի շուրջը, երկու բարձրացված ծայրերով գոյացնելով գորգի մակերևույթը 
(այստեղ են դասվում նաև որոշ գորգերը, որոնք պատրաստում են խավի թելերը 
կապելով նոսր գործված հենքին) 

Հիմնականում հանգուցավոր գորգերը պատրաստվում են ձեռքով, սակայն 
դրանք արտադրում են նաև մեխանիկական հաստոցների վրա: Խավավոր թելերը 
սովորաբար լինում են բրդից կամ մետաքսից, հենքը` բամբակից, բրդից կամ մազից, 
ձեռքի աշխատանքի գորգերի դեպքում, կամ բամբակից, վուշից, կանեփաթելից, 
ջուտից, մեքենայական արտադրանքի գորգերի դեպքում:  
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Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները հիմնականում ունեն արևելյան 
(Հայաստան, Իրան, Ավղանստան, Թուրքմենստան, Պակիստան, Չինաստան, 
Հնդկաստան) կամ հյուսիսային Աֆրիկայի (Ալժիր, Թունիս, Մարոկո, Եգիպտոս) 
ծագում և սովորաբար օգտագործվում են որպես հատակի համար ծածկույթներ, իսկ, 
երբեմն, գեղազարդային նպատակով, որպես ծալազարդում և այլն: 

Նշված տեսակի գորգերի և գորգային իրերի արտադրության նախնական և 
վերջնական փուլերում կատարվում է մի քանի միջնաթելերի պարզ միահյուսում 
հենքաթելերի հետ: Կտրելով հենքը միահյուսվածքներից որոշ տարածության վրա 
ստանում են գորգի ծոպերը: Բարձր որակի գորգերի ծոպերը երբեմն բաժանում են 
մասերի, որոնք կապվում են, ձգելով հանգույցները հնարավորինս մոտ գործած 
մասին, որ միջնաթելերը դուրս չմնան ծոպերից: Որոշ դեպքերում ծոպերն 
ավելացնում են գորգին: 

Գորգերի չափսերը որոշվում է միջնագծով, իսկ մակերեսը հաշվարկելիս 
հաշվի չի առնվում ծոպերով եզրերը: 

Տվյալ ենթակարգում են դասակարգվում նաև խավավոր հայկական գորգերը, 
մասնավորապես ձեռքի աշխատանքի գորգերը, որոնց հիմնական պարամետրերը և 
ընդհանուր տեխնիկական պահանջները սահմանվում են ՀՍՏ 114-95 ստանդարտով: 
Հայկական գորգերն արտադրվում են երեք աստիճանի բարդության, տարբեր 
անուններով, որոշակի չափերի, խտության և գունաշարի, ինչն արտահայտվում է 
պայմանական նշագրով:  

Հանգուցավոր հայկական գորգերն ունեն հետևյալ բնութագրերը` 

- խավի համար օգտագործվում է մաքուր բրդյա մանվածք, հենքի և միջնաթելի 
համար` բամբակե մանվածք 

- հիմնակմաղքը մշակվում է տեսակաշարային հյուսվածքով, փալասային մասը` 
բամբակե մանվածքից խիտ հյուսվածքով, ավարտվում ծոպերով, որոնք գոյանում են 
թելերի ծայրերից 

- քանդվելուց պահպանելու համար գորգի փալասային մասը ավարտվում է «շղթայով» 
և զույգ հանգույցներով, որոնք կապված են ծոպերի թելերի հիմքերին 

- խավը կազմվում է մեկուկես կամ կրկնակի հանգույցներ անելով հենքաթելի 
յուրաքանչյուր հերթական զույգի վրա 

- կողային եզրերը մշակվում են ներկած կամ խամ խավային մանվածքով և լինում են 
1սմ-ից ոչ պակաս 
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13.93.11.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, հանգուցավոր 
13.93.12 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, գործած, ոչ 

ասեղնաթափանցակարված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գորգեր և այլ մանածագործվածքային ծածկույթներ հատակի համար, ինչպիսիք են` 

- «վիլտոն» և դրանց համանման գորգեր, ամուր և ծանր հենքի գործվածքով, 
խավավոր (երեսի կողմը կազմված է ուղղաձիգ կից թելերից կամ թելերի փնջիկներից) 
կամ մերակավոր մակերևույթով, երբ խավի թելերի մերակները ուղղակի անցկացվում 
են հենքաթելերի տակով: Այս գորգերի մակերևույթը բաղկացած է լրացուցիչ 
հենքաթելերից, որոնք, շնորհիվ ժամանակավոր ներանցկացրած մետաղական 
ձողիկների, գործելու ընթացքում կազմում են մերակներ գործվածքի երեսի կողմից 
(մերակները կտրատելուց հետո ստանում են «վիլտոն» տեսակի խավ, իսկ չկտրատած 
մերակների դեպքում` մերակավոր խավ, ինչպես, օրինակ, բրյուսելյան գորգերում): 
Խավի թելը սովորաբար լինում է բրդից կամ բրդի և նայլոնի խառնուրդից, ինչպես 
նաև բամբակից, պոլիամիդից, ակրիլից, վիսկոզից կամ նշված թելքերի խառնուրդից, 
հենքը` բամբակից, ջուտից կամ պոլիպրոպիլենից 

- «ակսմինստերական» գորգեր, մեքենայական գործվածքի, որտեղ խավի 
միջնաթելերի հաջորդական շարքերը ներանցվում են գործելու ընթացքում, 
համաձայն նախատեսված գույների դասավորվածության 

- «սինել» գորգերը, որոնց խավավոր մակերևույթն ստացվում է սինելային 
մանվածքից (տես 13.96.17 ենթակարգի պարզաբանումները) 

- տափակ գործած գորգեր առանց մերակների և խավի, լինելով ծանր և ամուր 
օգտագործվում են որպես հատակի ծածկույթ և դրանով տարբերվում են 13.10.10 - 
13.20.33 ենթակարգերի մանածագործվածքից, դրանց թվին են պատկանում 
«կիդերմինստերական» կամ «բելգիական» բարակ գորգեր երկտակ գործվածքից, երբ 
պատկերն ստացվում է այդ երկու գործվածքների հերթափոխումով, կոպիտ գորգեր 
ջուտից, հնդկընկույզի թելքից, մազից, թղթե թելքից, գորգեր ջուտի հենքով և 
խոտանված գործվածքի կտորտանքից կապկպած միջնաթելերով 

- «խսիրներ» կազմված հնդկընկույզի թելքի կամ սայզելի փնջիկներից, ամրացված 
սովորական մերակներով հենքի գործվածքի հենքաթելերի տակ  

- գորգիկներ լոգասենյակների հատակների համար, կոշտ հենքով և կոպիտ 
մակատեսքով, դրանով տարբերվելով 13.20.41 ենթակարգում դասակարգված 
խավավոր գործվածքներից 
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- ձեռքի աշխատանքի այլ գորգեր` «կիլիմ», «սումախ», «կերմանի» և ձեռքի 
աշխատանքի համանման գորգեր, պատրաստված 13.92.16 ենթակարգի 
պարզաբանումներում նկարագրված եղանակով 

- ձեռքով գործած ծանր գործվածքներ, որոնք օգտագործվում են որպես հատակը, 
բազմոցները ծածկելու համար կամ դռան ծանր վարագույրներ 

 

Բացառվում է` 

- հյուսքի նյութերից «խսիրները» (16.29.25) 

- հատակի ծածկույթների հենքային տակդիրները (հատակի և գորգի միջև դրվող 
թաղիքե կամ մահուդե կոպիտ գործվածք) (դասակարգվում են համապատասխան 
գործվածքի, որից պատրաստված են) 

- մանածագործվածքային հենքով և պատվածքով լինօլեումը կամ հատակի այլ 
ծածկույթները (32.99) 

13.93.12.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, գործած, ոչ 
ասեղնաթափանցակարված 

13.93.13 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, 
ասեղնաթափանցակարված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ասեղնաթափանցակար մեքենաների միջոցով պատրստած գորգեր և հատակի այլ 
մանածագործվածքային ասեղնաթափանցակար ծածկույթներ, երբ գործվածքից կամ 
ոչ գործվածքային նյութից տակդիրի մեջ ներանցվում է մանածագործվածքային թել, 
որն ասեղների և հելունների միջոցով վերածվում է մերակների կամ փնջիկների 
(ասեղներն ու հելունները օգտագործվում են կտրող սարքավորանքի հետ 
զուգորդած), առաջացնելով խավոտ մակերևույթ: Խավը կազմող թելերը ամրացվում 
են ռետինե կամ պլաստմասայի պատվածքով, որը մինչև չորանալը պատվում է 
երկրորդ շերտով ոչ խիտ գործած մանածագործվածքից, օրինակ ջուտից, կամ 
փրփրուն ռետինից: 

 Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները տարբերվում են 13.20.41 ենթակարգի 
ներառված թափանցակար խավով մանածագործվածքային արտադրատեսակներից 
կոշտությամբ, հաստությամբ և ամրությամբ, ինչը թույլ է տալիս դրանք օգտագործելու 
որպես հատակի ծածկույթ: 
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13.93.13.000 Գորգեր և հատակի համար այլ մանածագործական ծածկեր, 
ասեղնաթափանցակարված 

13.93.19 Այլ գորգեր և հատակի համար մանածագործական ծածկեր, ներառյալ թաղիքե 
ծածկերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- հատակի համար գորգեր կամ թաղիքե այլ մանածագործվածքային ծածկույթներ 
(«թաղիքի» սահմնաումը տրված է 13.96 դասի պարզաբանումներում) 

- բրդե կամ մազե թաղիքից թիթեղներ 

- հատակի համար թաղիքե մանածագործվածքային ծածկույթներ, պատրաստված 
ասեղնաթափանցիչ հաստոցների վրա, սովորաբար տակդիրով կամ հակառակ 
կողմից տոգորված ռետինով կամ պլաստմասսայով 

- սոսնձած խավով գորգեր, երբ խավոտ մակերևույթը սոսնձվում է կամ տակդիրին, 
կամ հենք հանդիսացող սոսնձանյութին, միացումը կատարվում է հարակցանյութով, 
ջերմությամբ կամ անդրաձայնային եռակցմամբ 

- ոչ գործած գորգեր, կազմված գզած մանածագործվածքային թելքի շերտից 
գալարունությունով, մերակների տեսքով, ամրացված հաստ շերտ ռետինե, 
պլաստմասսե և այլ պատվածքով կամ սոսնձած համապատասխան նյութերով 
գործած հենքին 

- գորգեր պատրաստված մանածագործվածքային թելքի ուղղահայաց տեղադրմամբ 
մանածագործվածքային տակդիրի վրա, ռետինե, պլաստմասսե և այլ պատվածքով 

- գործած գորգեր 

13.93.19.300 Գորգեր և ծածկույթներ հատակի, մանածագործվածքային այլ, թաղիքե, ոչ 
ասեղնաթափանցակար (ոչ տաֆտինգային) 

13.93.19.900 Գորգեր այլ և ծածկույթներ հատակի մանածագործվածքային այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

13.93.9 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.93.99 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.93.99.000 Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.94 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ և ցանցեր 
13.94.1 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ և ցանցեր, բացի թափոններից 
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13.94.11 Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, քուղեր ջուտից կամ այլ 
մանածագործական քրծենային նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թելեր (միաթել, բազմոլոր կամ միոլոր), որոնք դիտվում են որպես ճոպաններ, 
պարաններ, քուղեր հետևյալ պայմանների դեպքերում` 

- մետաքսի թելերից կամ մետաքսի մնացուկներից, 2000 տեքս գծային խտությամբ 

- քիմիական թելերից, 1000 տեքս գծային խտությամբ 

- վուշե կամ կանեփաթելերից, փայլեցրած, 142,9 տեքս և ավելի գծային խտությամբ 
կամ ոչ փայլեցրած, 2000 տեքս ավելի գծային խտությամբ 

- հնդկընկույզի թելքից, երեք և ավել դարսմամբ 

- այլ բուսական թելքից, 2000 տեքս ավելի գծային խտությամբ 

- մետաղաթելով ամրացված 

Տվյալ ենթակարգում ներառված ճոպանները, պարանները, լարանը, 
առասանը և համանման արտադրատեսակները ստանում են ոլորքով, հյուսքով կամ 
փաթաթումով և դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, անկախ քաշից: Դրանք 
սովորաբար լինում են խողովակավոր հյուսքի, ավելի կոպիտ նյութերից` սայզելից, 
կանեփաթելից, ջուտից, հնդկընկույզի թելքից, բամբակից, սինթետիկ թելքից, և 
ավելի խիտ հյուսքի քան 13.99.17 ենթակարգում նշվածները, չսպիտակեցրած, որոշ 
դեպքերում ներկած կամ տոգորված` փտումից պաշտպանելու համար: Թղթի 
մանվածքից պատրաստած ճոպանները, պարանները, լարանը, առասանը և 
համանման արտադրատեսակները դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում միայն 
այն դեպքում, եթե դրանք ամրացված են մետաղական թելով: Չհյուսցած և 
չփաթաթած մանածագործվածքային մանվածքից պատրաստած ճոպանները, 
պարանները, լարանը, առասանը և համանման արտադրատեսակները նույնպես 
դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, եթե ամրացված են մետաղական թելով և ի 
տարբերություն 13.96.11 ենթակարգի մետաղապատ մանվածքի, մետաղական կուղը 
ավելի հաստ է և օգտագործվում է միայն ամրացման համար: Այս տեսակին են 
պատկանում նաև ոլորքի արդյունքում քիչ թե շատ թելատած շերտերից 
պատրաստված ճոպանները, պարանները, լարանը, առասանը և համանման 
արտադրատեսակները: 

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է արևի ճառագայթների ազդեցության նկատմամբ 
կայուն պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից «Z» տեսակի ոլորքով առասանը, որի 
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խզման նվազագույն դիմադրությունը հաշվարկվում է K=32400/n բանաձևով (K - 
առասանի խզման դիմադրությունը դեկանյուտոնով (daN), n - մեկ կիլոգրամ 
առասանի երկարությունը մետրով), իսկ հանգույցի միջին խզման դիմադրությունը (R-
ը` դեկանյուտոնով) հաշվարկվում է R=0,58K բանաձևով: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է սայզելից կամ այլ ցեղի բույսերի թելքից «Z» տեսակի 
ոլորքով առասան, որի խզման նվազագույն դիմադրությունը հաշվարկվում է 
K=17400/n-18 բանաձևով`  

K - առասանի խզման դիմադրությունը, դեկանյուտոնով, n - մեկ կիլոգրամ առասանի 
երկարությունը, մետրով 

 

Բացառվում է` 

- բրդե և կենդանական ծագման ուրիշ թելքից մանվածքը, թղթե մանվածքը, բացի 
մանվածքից ամրացված մետաղաթելով 

- 13.10.82 ենթակարգի քիմիական թելերից կեմը և 13.10.81 ենթակարգի բազմաթել 
մանվածքը առանց ոլորքի կամ 5 ոլորք/մ պակաս 

- 13.10.71 ենթակարգի դասակարգված աղելարը բնական մետաքսից 

- 20.60.14 ենթակարգի միաթելերը 

- 13.96.11 ենթակարգի մետաղապատ մանվածքը  

- 13.99.15 ենթակարգում դասակարգվող մանվածքը 

- 13.99.15 ենթակարգի գեղազարդ թելերը 

- 13.94.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- ժանյակե և համանման քուղերը և 13.96.17  ենթակարգի համանման 
մանածագործվածքային արտադրանքը 

- արդյունաբերությունում օգտագործվող մանածագործվածքային 
արտադրատեսակները` պատրույգները, շարժափոկերը և համանման 
արտադրտեսակները (13.96.16) 

- ճոպանների, պարանների, լարանի, առասանի և համանման արտադրատեսակների 
կտորտանքները  
 (13.94.20) 
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- հղկանյութով պատված ճոպանները, պարանները, լարանը, առասանը և համանման 
արտադրատեսակները  
 (23.91.12) 

- մարմնամարզության համար արտադրատեսակները (32.30.15) 

13.94.11.300 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, թելքից մանածագործվածքային 
բուսական 

13.94.11.330 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, սայզելից կամ թելքից 
մանածագործվածքային այլ Agave ցեղի բույսերի, 10000 տեքս (10 գ/մ) -ից ավել 
գծային խտությամբ, ջուտից կամ թելքից մանածագործվածքային քրծենի այլ, 
աբակայից կամ թելքից կոշտ այլ 

13.94.11.350 Ճոպաններ և արտադրատեսակներ համանման, սայզելից կամ թելքից 
մանածագործվածքային այլ Agave ցեղի բույսերի, 10000 տեքս (10 գ/մ) -ից ոչ ավել 
գծային խտությամբ 

13.94.11.500 Առասան 
13.94.11.530 Առասան սայզելից կամ թելքից մանածագործվածքային այլ, ագավա (Agave) ցեղի 

բույսերից 
13.94.11.550 Առասան պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից 
13.94.11.600 Արտադրատեսակներ ճոպանային (բացի առասանից) սինթետիկ նյութերից 5000 

տեքս (5 գ/մ) -ից ավել գծային խտությամբ 
13.94.11.700 Արտադրատեսակներ ճոպանային (բացի առասանից) սինթետիկ նյութերից 5000 

տեքս (5 գ/մ) -ից ոչ ավել գծային խտությամբ 
13.94.11.900 Առասան, արտադրատեսակներ ճոպանային այլ, մանածագործվածքային նյութերից 

այլ 
13.94.12 Ցանցեր հյուսած պարաններից, առասաններից, քուղերից. պատրաստի ցանցեր 

մանածագործական նյութերից, մանվածքից, մանածագործական ժապավեններից 
արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձկնորսական, ներկաքողարկման, թատերական, բեմական ցանցեր, 
անվտանգության ցանցեր, ցանցաձև տնտեսական պայուսակներ, համանման 
ցանցեր-պայուսակներ, օրինակ թենիսի, ֆուտբոլի գնդակների համար, ցանցաճոճեր, 
օդապարիկների ցանցեր, միջատներից պաշտպանվելու համար ցանցեր: Տվյալ 
ենթակարգի պատրաստի արտադրատեսակները, կարող են պատրաստվել 
մանվածքից, բաց բջիջները ստանալով հանգույցների հյուսքով կամ այլ եղանակով: 
Նման արտադրատեսակները համարվում են ցանցեր, անկախ դրանից պատրաստ 
են օգտագործման համար թե ոչ, պատրաստված են անհրաժեշտ ձևով, թե կազմված 
են ցանցերի կտորներից: Տարբեր հարմարանքների (բռնակների, օղակների, 
լողանների) առկայությունը չի ազդում արտադրատեսակների դասկարգման 
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ենթակարգի վրա: 

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է 24.10.14 և 24.70.24 ենթակարգերում դասակարգված 
թելերից, մանվածքից, շերտերից պատրաստված արտադրատեսակներ, իրենց 
առանձնահատկություններով չներառված արտադրանքի դասակարգման ուրիշ 
ենթակարգերում, ինչպես նաև արտադրատեսակներ պատրաստված կտրատած 
առասանի, ճոպանների, պարանների, լարանի հատվածքներից, որոնք մեկ կամ 
երկու ծայրից հավաքված են հանգույցով կամ կցված օղակով, կեռիկներով, 
ծայրակալներով` օրինակ, նավերի բախամեղմիչներ, պարանի սանդուղքներ, 
բեռնաճոպաններ, խոհանոցային սրբիչներ` կծիկավոր վուշե մանվածքից, երկտակ 
ծալված և ծալած ծայրից կապած, և այլն: 

- արտադրանք, որն իրենից ներկայացնում է ցանցերի հատվածքներ` բաց բջիջներով 
հանգուցավոր արտադրատեսակներ, ձեռքի կամ մեքենայական աշխատանքի, 
պատրաստված 13.94.11 ենթակարգում ներառված քուղերից, պարաններից, 
ճոպաններից, ի տարբերություն 13.94.12 ենթակարգի ցանցկեն 
արտադրատեսակներից:  

 

Բացառվում է` 

- ցանցերը կտորներով, պատրաստված հելունագործության համար (13.91.19) 

- մազերի համար ցանցերը (14.19.42) 

- սպորտային ցանցերը, օրինակ թենիսի ցանցերը, կոթավոր ձկնորսացանցերը և 32 
հատվածում ներառված այլ տեսակի ցանցերը, մասնավորապես դասակարգված 
32.30.15 և 32.30.16 ենթակարգերում 

- ցանցաձև աստառները վերարկուների, պիջակների դարձածալերի համար, 
սանձերը, սանձափոկերը, լծասարքերը և այլն (15.12.11) 

- մանածագործվածքային պատրույգները և 13.96.16 ենթակարգում դասակարգված 
քուղերը 

- կոշիկի համար նրբաքուղերը (13.92.29) 

- սանդալների համար կրնկաքուղերը (15.20.40) 

13.94.12.300 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի, թելքից քիմիական 
13.94.12.330 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի առասանից, ճոպաններից, պարաններից, 

լարանից, թելքից քիմիական 



764 
 

13.94.12.350 Ցանցեր ձկնորսական պատրաստի, մանվածքից, թելքից քիմիական 
13.94.12.500 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականից) և այլ, թելքից քիմիական և 

մանածագործվածքից այլ 
13.94.12.530 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականից) առասանից, ճոպաններից, 

պարաններից, լարանից նայլոնե կամ ուրիշ պոլիամիդներից 
13.94.12.550 Ցանցեր պատրաստի (բացի ձկնորսականներից) նյութերից այլ, նայլոնե կամ ուրիշ 

պոլիամիդներից 
13.94.12.590 Ցանցեր հյուսած այլ, մանածագործվածքից այլ (բացի 13.94.12.300, 13.94.12.530, 

13.94.12.550 ստորադիրքերում նշվածների) 
13.94.12.800 Արտադրատեսակներ միաթելերից քիմիական, ժապավենային կամ համանման 

թելերից (օրինակ, արհեստական ծղոտի), արտադրատեսակներ առասանից, 
ճոպաններից, պարաններից, լարանից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

13.94.2 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ և 
գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից 

13.94.20 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ և 
գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մանածագործվածքային նյութերից լաթեր պաստառապատման կամ հագուստի 
առարկաներից և հին մանածագործվածքային արտադրատեսակներից, մաշված, 
կեղտոտ, պատառոտված այն աստիճանի, որ դրանց նորոգումը կամ մաքրումն 
անհնարին է 
- օգտագործված կամ չօգտագործված առասանի, ճոպանների, պարանների, լարանի 
մնացուկներ կամ դրանցից մաշված արտադրատեսակներ 
 
Բացառվում է` 
- վերը նշված պայմաններին չհամապատասխանող մանածագործվածքային 
մնացուկները 
- տրիկոտաժի արտադրության արդյունքում ստացված խճճված թելերը, 13.10 դասի և 
20.60.3 կարգի դիրքերում ներառված մնացուկները և քրքրած մանվածքը 
- ջուլհակության ընթացքում ստացված արատներով գործվածքները, ներկած և այլ, 
չհամապատասխանող վերը նշված պայմաններին 

13.94.20.000 Լաթեղեն, ճոպանների, պարանների, առասանների, քուղերի թափոններ և 
գործածված արտադրատեսակներ մանածագործվածքից 

13.94.9 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.94.99 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

13.94.99.000 Ճոպանների, պարանների, առասանների, ցանցերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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13.95 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից արտադրատեսակներ, 
բացի հագուստից 

13.95.1 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից արտադրատեսակներ, 
բացի հագուստից 

13.95.10 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից արտադրատեսակներ, 
բացի հագուստից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ գործվածքային նյութեր, պատրաստված ուղղորդված կամ անկանոն 
կողմնորոշված մանածագործվածքային (բնական կամ քիմիական) թելքից, սոսնձած, 
խավակտավի տեսքով: Ոչ գործվածքային նյութերի արտադրությունը կարելի է 
բաժանել երեք փուլի` խավակտավի ձևավորում, միացում և վերջնամշակում: 

Խավակտավի ձևավորման համար հիմնականում կիրառվում են չորս եղանակ` 
թելքի գզում, դարսում օդի միջոցով (չոր եղանակ), թելերի ճզմանցում, որոնք 
կողմնորոշում են ուղղորդված, պաղեցնում և դարսում խավակտավի տեսքով 
(պոլիմերների հալույթից ստացման եղանակ), ջրի մեջ թելքի մանրացում և լարացանցի 
վրա տեղավորված դրա ջրային կախույթից ջրի հեռացման միջոցով խավակտավի 
ձևավորում (թղթի պատրաստման եղանակ), տարբեր տեխնոլոգիական 
մասնագիտացված եղանակներ, երբ թելքի արտադրության հետ զուգընթաց 
կատարվում է խավակտավի ձևավորում և թելքի միացում: 

Խավակտավի ձևավորումից հետո կատարվում է թելքի միացում` կապակցանյութերի 
միջոցով (քիմիական միացում), ջերմային կամ անդրաձայնային մշակման միջոցով 
(ջերմամիացում), թելքի մեխանիկական խճճմամբ, դա կատարելով օդի բարձր ճնշման 
և ջրի շիթի միջոցով կամ ասեղածակոտումով (մեխանիկական միացում): 

 Վերջնամշակած ոչ գործվածքային նյութերը կարող են լինել ներկած, տոգորված, 
պատվածքով, փաթաթված կամ շերտադասավորված մանածագործվածքային 
նյութերով և դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, եթե ունեն ոչ գործվածքային 
նյութերի բնութագրեր:  

Ոչ գործվածքային նյութերի արտադրության ընթացքում մանածագործվածքային 
թելքը չի քայքայվում, թելքը և թելերը միացված են խավակտավի լրիվ հաստությամբ և 
սովորաբար նաև լայնությամբ, ինչը թույլ է տալիս տարբերել տվյալ ենթակարգի ոչ 
գործվածքային նյութերը 13.99.14 ենթակարգում ներառված որոշ տեսակների 
բամբակից, ինչպես նաև թղթից, ստվարաթղթից, թաղանթանյութի բամբակից և այլն: 

 

Տվյալ ենթակարգում ներառված են ոչ գործվածքային նյութերը կտրատված 
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երկարությունով կամ ուղղանկյունաձև, մեծ չափսի կտորներով, փաթեթավորված, 
օրինակ, մանրածախ առևտրի համար: Այստեղ են դասակարգվում ոչ գործվածքային 
նյութերից կպչուն ժապավենները, տանիքածածկի թաղիքը, բիտումավորած թաղիքը, 
երեսակողմի խավակտավը շերտադասավորված պլաստիկի հետ միացման համար, 
մանկական բարուրների, անձեռոցիկների կամ սանիտարական սրբիչների համար 
արտաքին պաստառը, պաշտպանիչ հագուստի կամ միջադիրների արտադրության 
համար պաստառները, օդի կամ հեղուկների զտման, ձայնամեկուսիչ նյութերի, 
խծուծման նյութերի, ասեղնաթափանցակար (տաֆտինգային) գորգերի տակդիրների 
արտադրության համար պաստառները, թաշկինակները, անկողնային, սեղանի 
սպիտակեղենը և այլն: 

 

Բացառվում է` 

- ոչ գործվածքային նյութերը լրիվ լցափակված ռետինի կամ պլաստիկի մեջ, կամ լրիվ 
պատվածքով կամ երկու կողմից փաթաթվածքով, այնպես, որ պատվածքը կամ 
փաթաթվածքը կարելի է տեսնել անզեն աչքով, սալեր, թերթեր, շերտեր պլաստիկից 
կամ ծակոտկեն ռետինից համակցված ոչ գործվածքային նյութերի հետ, երբ 
մանածագործվածքն օգտագործվում է ամրացման նպատակով (22 հատված) 

- ոչ գործվածքային նյութերը, տոգորված, պատված կամ փաթաթված տարբեր 
նյութերով կամ պատրաստուկներով, օրինակ, օծանելիքային կամ գեղարարական 
(20.42.15), լվացող (20.41.31), փայլեցնող նյութերով կամ քսուքներով (20.41.43), 
գործվածքը փափկացնող նյութերով (20.59.55), երբ ոչ գործվածքային նյութը 
օգտագործվում է որպես կրող միջավայր 

- ասեղնածակոտած թաղիքը (13.99.13) 

- գորգերը և հատակի այլ ծածկույթները ոչ գործվածքային նյութերից (13.93) 

- կարած խավով գործվածքը (13.20.42) 

- նեղ գործվածքը (13.96.17) 

- ասեղնագործած ոչ գործվածքային նյութերը կտորների կամ ժապավենների տեսքով 
(13.99.12) 

- բանդաժները բժշկական (21.20.24) 

- մգդակած մանածագործվածքը կտորներով, կազմված մանածագործվածքի մեկ կամ 
ավելի շերտերից, միացված կարով կամ այլ եղանակով, ոչ գործվածքային նյութից 
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աստառով (13.99.16) 

- 13.96.16 ենթակարգի տեխնիկական նշանակության ոչ գործվածքային նյութերը 

- ոչ գործվածքային նյութերը, պատված հղկանյութով (23.91.12) կամ ձևափոխված 
փայլարով (23.99.19) 

13.95.10.100 Նյութեր ոչ գործվածքային, առանց պատվածքի, 25 գ/մ2 ոչ ավելի մակերևութային 
խտությամբ 

13.95.10.200 Նյութեր ոչ գործվածքային , առանց պատվածքի, 25 գ/մ2  ավելի և 70 գ/մ2 ոչ ավել 
մակերևութային խտությամբ 

13.95.10.300 Նյութեր ոչ գործվածքային այլ, առանց պատվածքի, 70 գ/մ2 ավելի և 150 գ/մ2 ոչ ավել 
մակերևութային խտությամբ 

13.95.10.500 Նյութեր ոչ գործվածքային, առանց պատվածքի, 150 գ/մ2 ավելի մակերևութային 
խտությամբ 

13.95.10.700 Նյութեր ոչ գործվածքային պատվածքով 
13.95.9 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների, 

բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.95.99 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից 
արտադրատեսակների, բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.95.99.000 Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների, 
բացի հագուստից, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.96 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական 
արտադրատեսակներ 

13.96.1 Մետաղազօծ մանվածք կամ մետաղազօծ շքերիզ. գործվածքներ մետաղաթելից և 
գործվածքներ մետաղազօծ մանվածքից. ռետինե քուղեր և թելեր մանածագործական 
պատվածքով, մանածագործական նյութեր և տեխնիկական նշանակության 
արտադրատեսակներ 

13.96.11 Մանվածք մետաղազօծ կամ մետաղազօծ շքերիզ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
-մետաղապատ մանվածք կամ մետաղական թելեր պարունակող գործվածքներ, 
պայմանով, որ դրանց զանգվածը գերակշռում է օգտագործած այլ 
մանածագործվածքային նյութերի զանգվածին: Նման դեպքերում համարվում է, որ 
գործվածքներում իբրև մանածագործվածքային նյութ օգտագործված է միայն 
մետաղապատ մանվածք կամ մետաղական թելեր, իսկ դրանց զանգվածը ընդունվում 
է որպես բոլոր օգտագործված նյութերի զանգվածների ամբողջություն: Տվյալ 
ենթակարգում ներառված գործվածքները պատրաստվում են 13.96.12 ենթակարգի 
մետաղապատ մանվածքից և 24 հատվածի մետաղական թելերից, օգտագործվում են 
հագուստի, կահույքի պաստառապատման և համանման նպատակների համար և 
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իրենց բնութագրով չեն ընդգրկվում դասակարգման ուրիշ դիրքերում: 
 
Բացառվում է` 
- գործվածքները, որոնք չեն օգտագործվում հագուստի, կահույքի պասռառապատման 
և համանման նպատակների համար, այն է` մետաղական ցանցը, ոսկուց, արծաթից, 
պղնձից, ալյումինից կամ ուրիշ մետաղներից գործվածքները (25.93.13, 25.99.29, 
32.12.14 և այլն) 

13.96.11.000 Մանվածք մետաղազօծ կամ մետաղազօծ շքերիզ 
13.96.12 Մետաղաթելից կամ մետաղազօծ մանվածքից գործվածքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
13.96.12.000 Մետաղաթելից կամ մետաղազօծ մանվածքից գործվածքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
13.96.13 Ռետինե քուղեր և թելեր մանածագործական պատվածքով. մանածագործական 

մանվածք և ժապավեններ տոգորված կամ պատված ռետինով կամ 
պլաստմասսայով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարբեր հատվածքի ռետինե թել և քուղ կազմված մի քանի ռետինե թելերից (կորդ), 
մանածագործվածքային պատվածքով 

- մանածագործվածքային թելեր և 20.60.14 20.60.24 ենթակարգերի համանման 
արտադրատեսակներ, տոգորված, պատված կամ փաթաթված ռետինով, պլաստիկով 

- լարեր նմանակող, պլաստիկի առատ պատվածքով մանածագործվածքային թելեր, 
որոնք օգտագործում են սպորտային թևճակների, ձկնորսական սարքերի, կահույքի 
գործվածքների, լվացքի պարանների արտադրությունում 

 

Բացառվում է` 

- ռետինով եռակալած մանածագործվածքային զուգահեռ թելերից պաստառները 
(22.19.50) 

13.96.13.000 Ռետինե քուղեր և թելեր մանածագործական պատվածքով. մանածագործական 
մանվածք և ժապավեններ տոգորված կամ պատված ռետինով կամ պլաստմասսայով 

13.96.14 Տոգորված կամ պատված գործվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պաստառի հյուսվածքով մանածագործական նյութեր բամբակից, վուշից կամ 
քիմիական թելքից սոսնձանյութի կամ օսլայի պատվածքով` գրքերի կազմերի, 
ակնոցի, դանակների պատյանների, արկղերի պատրաստման կամ համանման 
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նպատակների համար 

- գծագրական մոմաթուղթ (կալկա)` բամբակից կամ վուշից բարակ, խիտ գործվածք, 
մշակած բնական խեժի լուծույթով, հարթ մակերևույթ ստանալու համար 

- նկարչության համար նախապատրաստած պաստառ, սովորաբար վուշից, 
կանեփաթելից կամ բամբակից, շոհավորած և մի երեսից կտավատի ձեթի և, 
օրինակ, ցինկի օքսիդի խառնուրդով պատած, սովորաբար շրջանակի վրա ձգելու 
համար հարմար չափսերի կտորներով, (դասակարգվում է տվյալ ենթակարգում 
նույնիսկ եթե ունի փայտե կամ ստվարաթղթե տակդիրներ)  

- կոշտ գործվածքներ, բոլորագլխարկների արտադրությունում օգտագործվող 
գործվածքների տեսակի, որոնք ստանում են տոգորելով թեթև գործվածքները 
սոսնձանյութերով կամ լցանյութերով  

- պոլիմերային նյութերով տոգորված, պատված կամ երկտակած գործվածքներ, 
ընկղմած գործվածքներ (բացի 13.96.15 ենթակարգի գործվածքների), փոշիացմամբ 
ջերմապլաստիկի մասնիկներով (ջերմության և ճնշման տակ ուրիշ գործվածքների 
հետ կապող հատկություն ունեցող) շերտածածկած գործվածքներ 

- գործվածքներ մանվածքից, ժապավեններից` պատված, տոգորված պլաստիկով 

- խեժով, բիտումով կամ համանման նյութերով պատած գործվածքներ, որոնք 
օգտագործվում են բրեզենտի կամ փաթեթավորման նյութերի արտադրությունում 

- մոմապատ գործվածքներ, բնական խեժի կամ քափուրի բաղադրությամբ պատված 
կամ տոգորված բարակ գործվածքներ, անջրանցիկ գործվածքներ («տաֆտա սիրե»), 
յուղերով կամ չորարար (սիկատիվ) հիմքով բաղադրություններով պատված կամ 
տոգորված այլ մանածագործվածքային նյութեր 

- մոմլաթ, փաթեթավորման գործվածքներ (կանեփաթելից, ջուտից, բամբակից, 
վուշից կամ քիմիական նյութերից կոպիտ, ամուր անջրանցիկ գործվածքներ) 

- հրակայուն հատկություններով գործվածքներ, սիլիկատների պատվածքով 

- գունավոր ներկերի կամ մետաղափոշու հավասարաչափ շերտով լրիվ պատված 
գործվածքներ 

- սոսնձով, պլաստմասսայով, ռետինով, ուրիշ նյութերով պատված գործվածքներ, 
որոնց մակերևույթը փոշեցրումով շերտածածկած է մանածագործվածքային փոշով 
կամ փաթիլներով, փոշենման խցանակեղևով, ապակեփոշով կամ ապակե 
հատիկանյութով, փոշենման փայլարով գործվածքներ 
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- զտված նավթամոմի (պետրոլատումի) հիմքով մածիկով կամ ուրիշ մածիկներով 
տոգորված գործվածքներ 

- թատերական բեմանկարների, ստուդիաների ձևավորման համար նկարազարդ 
պաստառներ, այդ թվում` կտրատած և շրջանակի վրա հավաքված պաստառներ 

 

Բացառվում է` 

- 13.20, 13.96, 13.91 դասերի համապատասխան դիրքերում դասակարգված և 
13.96.14 ենթակարգի պայմաններին չբավարարող գործվածքները` 
մանածագործվածքային նյութերը, որոնց պատվածքը կամ տոգորումը տեսանելի չէ 
անզեն աչքով, օրինակ, պլաստմասե սոսնձանյութի միջոցով շերտերով հավաքված 
պաստառները, երբ պլաստմասսե սոսնձանյութը չի նկատվում, գործվածքները 
մասամբ պատված աղվամազով, փոշով, փոշենման խցանակեղևով և այլն 

- 13.96.15, 17.24.12, 22.19.50, 32.99.3 ենթակարգի գործվածքները  

- 13.92 դասի պատրաստի արտադրատեսակները (տես 13 հատվածի 
պարզաբանումները) 

- նկարազարդ գործվածքները, բացի թատերական բեմանկարներից, ստուդիաների 
ձևավորման համար նկարազարդ պաստառներից (13.20, 13.96, 13.91 դասերի 
համապատասխան դիրքերի արտադրատեսակները) 

- 13.20, 13.96, 13.91 դասերի համապատասխան դիրքերում դասակարգված և 
13.96.14 ենթակարգի պայմաններին չբավարարող գործվածքները,  

- մանածագործվածքային հենքով նրբատախտակը (16.21.21) 

- մանածագործվածքային հենքով բնական կամ արհեստական հղկանյութի փոշին 
կամ հատիկանյութը (23.91.12) 

- մանածագործվածքային հենքով շեղջաքարացած փայլարը (23.99.19) 

- մանածագործվածքային հենքով նրբաթիթեղը (24-25 հատված) 

- լինոլեում և 22.23.15 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- յուղով տոգորված մետաքսը կամ ուրիշ գործվածքները, մանրածախ առևտրի համար 
փաթեթվածքով, վիրակապության նյութերը, սպեղանիները և այլն (21.20.24) 

- պլաստիկների հետ համակցված գործվածքները, երբ գործվածքը օգտագործված է 
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արտադրատեսակների ամրության համար և 13.96.14 ենթակարգի պայմաններին 
չհամապատասխանող այլ արտադրատեսակները (22.2) 

- մգդակած մանածագործվածքային արտադրատեսակները (13.99.16) 

- պատվածքով կամ տոգորված գործվածքները, որոնք օգտագործվում են որպես 
հատակի ծածկույթներ (22.23.15) կամ պատերի պաստառներ (17.24.12) 

13.96.14.000 Տոգորված կամ պատված գործվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
13.96.15 Կորդային գործվածքներ բարձր ամրության` նայլոնե, պոլիամիդային, 

պոլիեթերային կամ վիսկոզային մանվածքից  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- դողերի գործվածքներ, տոգորված կամ չտոգորված ռետինով կամ պլաստիկով, 
հենքը բաղկացած է զուգահեռ, մեծ ամրության համակցված թելերից, ամրակցված 
միջնաթելերով: 
 
«Մեծ ամրության մանվածք (թել)» տերմինը նշանակում է` 
- 60 սն/տեքս հարաբերական խզման բեռնվածքով միաթելեր, նայլոնից կամ 
բազմաեթերից 
- 53 սն/տեքս հարաբերական խզման բեռնվածքով բազմոլոր կամ միոլոր թելեր, 
նայլոնից կամ 
ուրիշ պոլիամիդներից 
- 27 սն/տեքս հարաբերական խզման բեռնվածքով միաթել, բազմոլոր կամ միոլոր 
մանվածք, վիսկոզի պաստառից 
 
Բացառվում է` 
- դողերի արտադրությունում օգտագործվող այլ գործվածքները, ինչպես նաև «մեծ 
ամրության մանվածք (թել)» հասկացությանը չբավարարող գործվածքները (13.99.15, 
13.96.14) 

13.96.15.000 Կորդային գործվածքներ բարձր ամրության` նայլոնե, պոլիամիդային, պոլիեթերային 
կամ վիսկոզային մանվածքից  

13.96.16 Մանածագործական նյութեր և տեխնիկական նշանակության 
արտադրատեսակներ (պատրույգներ,  մանածագործական ճկափողեր, 
շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների ժապավեններ և հաղորդափոկեր, 
մաղելու և քամելու համար գործվածքներ) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -հրշեջ ճկափողեր և համանման մանածագործվածքային փողակներ բամբակից, 
վուշից, կանեփաթելից կամ քիմիական թելքից, պատված կամ տոգորված յուղով, 
ձյութով կամ քիմիական բաղադրություններով, լինում են տակդիրով, երեսվածքով, 
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ուրիշ նյութերից հարմարանքներով կամ առանց հարմարանքների: 
Մանածագործվածքային ճկափողերը դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, 
նույնիսկ եթե դրանք ներսից պատված են ռետինով կամ պլաստիկով, 
ամրանավորված են պարուրաձև մետաղալարով: 

- մանածագործվածքային պաստառներ և տեխնիկական նպատակով տարբեր 
մեքենաներում, ապարատներում, սարքավորանքներում, որպես գործիքներ կամ 
դրանց մասեր օգտագործվող այլ արտադրատեսակներ կտորների տեսքով, ինչպես 
նաև հատվածքների կամ կտրատած ուղղանկյունների տեսքով, պայմանով որ դրանց 
բնութագրերը տարբերվում են 13 հատվածի այլ դիրքերում դասակարգված 
արտադրատեսակներից` 

- մանածագործվածք, թաղիք և թաղիքե հենքով գործվածքներ, պատած կամ 
շերտադարսած ռետինով, կաշվով կամ պլաստիկով` սանդերքագզիչ մեքենաների 
հավաքածուի համար, նեղ գործվածքներ վելվետից, տոգորված ռետինով` 
ջուլհակահաստոցների ստորինների ծածկապատման համար և համանման նյութեր 
տեխնիկական այլ նպատակների օգտագործման համար 

- մաղ-գործվածք ծակոտկեն հյուսքով, բջիջների որոշակի ձևով և չափսով, 
պատրաստած բարձր ոլորքի չսպիտակեցրած մետաքսե մանվածքից կամ սինթետիկ 
ֆիլամենտային թելից, օգտագործվում է մաղելու, քամելու կամ նախշակաղապարային 
(տրաֆարետ) տպագրության համար 

- տոգորված կամ չտոգորված քամիչ գործվածքներ (կամ ասեղնաթափանցիչ քամիչ 
գործվածքներ)` յուղաքամիչ գործվածքներ, բրդից և մազից որոշ ծանր գործվածքներ, 
սինթետիկ բարակ թելքից (նայլոն), խիտ հյուսվածքով որոշ չսպիտակեցրած 
գործվածքներ, այդ թվում` համանման քամիչ գործվածքներ մարդու մազից, որոնք 
օգտագործվում են յուղի մամլիչներում, կամ, օրինակ, շաքարի կամ 
գարեջրագործական արտադրություններում որպես քամիչ, կամ արդյունաբերական 
փոշեմաքրիչ համակարգերում և այլն 

- հենքաթելերով և միջնաթելերով տափակ գործվածքներ, լմած կամ ոչ, տոգորված 
կամ պատված, օգտագործվում են մեքենաշինությունում և ուրիշ տեխնիկական 
նպատակների համար 

- մետաղով ամրանավորված մանածագործվածքներ տեխնիկական նպատակների 
համար (մետաղաթելը, ուղղակի մետաղը, ոլորած մետաղալարը և այլն ներանցվում է 
գործվածքի մեջ հյուսման ընթացքում կամ անցկացվում է գործվածքի շերտերի միջև) 

- կորդ, քուղ, երիզ, համանման արտադրատեսակներ, սովորաբար քառակուսի 
հատվածքով, պատված, տոգորված ճարպով, գրաֆիտով, տալկով, որոշ դեպքերում 
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ամրանավորված մետաղով, արդյունաբերությունում օգտագործվում են յուղման կամ 
փաթեթավորման համար (նշված արտադրատեսակները, չպատված և չտոգորված, 
դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, եթե դրանք հեշտ տարբերվում են, որպես 
յուղման կամ փաթեթավորման արտադրատեսակներ, արդյունաբերությունում 
օգտագործելու համար) 

- տեխնիկական նպատակներով օգտագործման համար վերընշված նյութերից 
մանածագործվածքային արտադրատեսակներ, վերջնամշակած (համապատասխան 
ձևով կտրատած, կարի միջոցով հավաքած և այլն), օրինակ, մի քանի կտորներից 
միացված քամիչ գործվածքներ յուղի մամլիչների համար կամ ձևած, ժապավենով 
վերջնամշակած, մետաղական անցքերով մաղ-գործվածքներ, շրջանակի վրա 
հավաքված գործվածքներ նախշակաղապարային (տրաֆարետ) տպագրության 
համար 

- անընդհատ կամ միակցիչ հարմարանքներով մանածագործվածքներ և թաղիք, 
թուղթ արտադրող և համանման մեքենաների համար (բացառությամբ մեքենայական 
փոկերը),  

- միջադիրներ և խտրոցներ (դիաֆրագմաներ) պոմպերի, շարժիչների համար, 
միջադիրներ, բացառությամբ 28.29.23 ենթակարգում ներառվածների 

- սկավառակներ, ճկափողակներ, կոշիկ մաքրող բարձիկներ  

- համապատասխան երկարությամբ կտրատած քուղեր, հանգույցներով, մերակներով, 
մետաղական կամ ապակե անցքերով, ժակքարդի և այլ մանածագործական 
հաստոցներում օգտագործելու համար 

- ջուլհակաշարժ 

- փոշեկուլների պարկեր, քամիչ պարկեր օդամաքրիչ կայանքի համար, յուղի 
քամիչներ շարժիչների համար, պարկեր յուղի մամլիչների համար 

 Վերը նշված մանածագործվածքային արտադրատեսակները կարող են ունենալ 
տարբեր հարմարանքներ ուրիշ նյութերից, սակայն դասակարգվում են տվյալ 
դիրքում, պայմանով որ դրանք բնութագրվում են որպես մանածագործվածք: 

- բամբակե, տրիկոտաժե, հյուսած պաստառից մանածագործվածքային 
պատրույգներ` տափակ, բոլորաձև կամ փողակավոր գործվածքից, տարբեր չափսի և 
ձևի, մոմերի, մեխանիկական վառիչների, կերոսինի լամպերի, նավթավառների և 
այլնի համար 

- փողակավոր տրիկոտաժե պաստառներ, տոգորված կամ չտոգորված 
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քիմիկատներով, շիկացման ցանցերի համար 

- գազայրիչների համար շիկացման ցանցեր, փողակավոր տրիկոտաժե 
պաստառներից 

- փոխակրիչի ժապավեններ, շարժափոկեր, բելթինգ (ռետինով տոգորած գործվածք, 
փոկերի համար) մանածագործվածքներից, տոգորված կամ չտոգորված, 
պատվածքով կամ առանց պատվածքի, երկտակած կամ չերկտակած պոլիմերային 
նյութերով կամ ամրանավորված մետաղով կամ ուրիշ նյութերով, գործած կամ 
հյուսված մանվածքից, բրդից, բամբակից, քիմիական թելքից, տոգորված կտավատի 
յուղով, ձյութով, վնասակար ազդեցություններից պաշտպանելու համար որոշ 
դեպքերում պատված են լաքով, ներկով (սուսրով) 

- փոխակրիչի ժապավեններ, շարժափոկեր, բելթինգ սինթետիկ թելքի 
գործվածքներից, մասնավորապես պոլիամիդից, պատած կամ շերտադարսած 
պլաստմասսայով, որոշ դեպքերում ամրանավորված են մետաղե, կաշվե 
ժապավեններով կամ թելերով 

- շարժափոկեր ճոպաններից կամ կորդ-քուղից 

- անընդհատ կամ միակցիչ հարմարանքներով միաթելքային թելի պարույրներից 
կազմված արտադրատեսակներ, թուղթ արտադրող և համանման մեքենաների 
համար 

 

Բացառվում է` 

- ռետինացված ռետինից խողովակները և ճկափողերը մանածագործվածքային 
նյութերից ներքին ուժեղացումով կամ գործվածքի բարակ պատյանով պատված 
(22.19.30) 

- բարակ մոմերը (32.99.54) 

- հալուն ապահովիչները, ճայթեցնող պատրույգները (20.51.12) 

- սովորական ոլորքով կամ մանածագործվածքային թելերի, պարանների, քուղերի 
սեղմումով պատրաստված պատրույգները (13.20 կամ 13.94.11) 

- ապակեթելքից պատրույգները (23.14.1) 

- 3մմ չգերազանցող հաստությամբ բելթինգը (դասակարգվում է որպես նեղ 
գործվածք` 13.96.17, կամ հյուսած արտադրատեսակ` 13.96.17, բնութագրերին 
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համապատասխան) 

 - փոխակրիչի ժապավենները, շարժափոկերը, բելթինգը, որոնք մատակարարվում 
են մեքենաների կամ ապարատների հետ, անկախ դրանից մոնտաժված են, թե ոչ 

- շարժափոկերը կամ բելթինգը պատրաստված ռետինով պատված, տոգորված կամ 
շերտադարսած մանածագործվածքներից, մանածագործվածքային մանվածքից կամ 
տոգորված, պատված ռետինով կամ ռետինե թաղանթով կորդից (22.19.40) 

- անընդհատ կամ միակցիչ հարմարանքներով մանածագործվածքները և թաղիքը, 
թուղթ արտադրող և համանման մեքենաների համար (13.96.16) 

- անընդհատ կամ միակցիչ հարմարանքներով միաթելքային թելի պարույրներից 
կազմված արտադրատեսակները, թուղթ արտադրող և համանման մեքենաների 
համար (13.96.16)  

- մետաղով ամրանավորված թաղիքը (13.99.13) 

- պաշտպանիչ փոկերը, ձևավոր պաստառապատումը և մեկուսիչ վահանները 
մեքենաներում (29.32.20), մեքենաների համար գորգիկները (13.93) 

13.96.16.300 Ճկափողեր մանածագործվածքային և արտադրատեսակներ համանման 
13.96.16.500 Պատրույգներ մանածագործվածքային, շարժափոկեր, խողովակներ 

մանածագործվածքային, ժապավեններ փոխակրիչի 
13.96.16.700 Նյութեր մանածագորվածքային և թաղիք, թուղթ արտադրող և համանման 

մեքենաների համար (ներառյալ թաղանթանյութի կամ ասբեստացեմենտի) 
13.96.17 Նեղ գործվածքներ, նեղ գործվածքներ անմիջնաթել հյուսվածքի հիմքով, 

միացված սոսնձանյութով (կպչուն ժապավեններ). նյութեր և համանման 
արտադրատեսակներ դրվագման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լայնությամբ 30սմ չգերազանցող, երկու կողմից տափակ կամ փողակավոր 
եզրաշերտով նեղ  
գործվածքներ, հենքաթելով և միջնաթելով, պատրաստված հատուկ ժապավենահյուս 
հաստոցների միջոցով 

- լայնությամբ 30 սմ չգերազանցող շերտեր, կտրած գործվածքի լայն կտորներից, 
հենքաթելով և միջնաթելով, մի կողմից իրական եզրաշերտով, մյուս կողմից կեղծ 
եզրաշերտով կամ երկու կողմից կեղծ եզրաշերտերով, կտրատած գործվածքը 
քանդվելուց պահպանելու համար (բացառվում են շերտերը, որոնք կտրատած են 
իրական կամ կեղծ եզրաշերտեր չունեցող գործվածքներից, դրանք դասակարգվում 



776 
 

են համապատասխան գործվածքների դիրքերում) 

- անկար փողակավոր գործվածքներ, հենքաթելով և միջնաթելով, տափակացրած 
վիճակում 30սմ չգերազանցող լայնությամբ (բացառվում են գործվածքներից շերտերը, 
կցակարած, սոսնձած կամ այլ եղանակով միացված եզրերով` փողակներ ստանալու 
համար) 

- անկյունագծով միացված արտադրատեսակներ, կազմված ծալած եզրերով 
շերտերից, բացված վիճակում 30 սմ չգերազանցող լայնությամբ, կտրատած խաչաձև, 
լայն, հենքաթելով և միջնաթելով գործվածքից, որը չունի իրական կամ կեղծ 
եզրաշերտերի 

- նեղ գործվածք, հենքաթելով և միջնաթելով, գործվածքի երկու երկայնական եզրերից, 
միջնաթելի ոլորքով ձևավորված եզրաշերտերով 

- մետաղական թելերից նեղ գործվածք, նախատեսված հագուստի, զարդարանքի և 
համանման նպատակների համար 

- կույրերի համար փոկեր, կազմված նեղ շերտերով միացված երկու ժապավեններից, 
երբ արտադրատեսակն ստացվում է ջուլհակության մեկ անընդհատ գործույթով  

- տրեզներ` նեղ ժապավեններ, նեղ հաստ ամուր գործվածք, սովորաբար բամբակից, 
վուշից, կանեփաթելից, ջուտից, որն օգտագործվում է թամբագործությունում, 
լծասարքերի, ինչպես նաև գոտիների, փոկերի, աթոռների նստատեղերի 
պատրաստման համար 

- փաթեթվածքները կապելու, բոլորագլխարկների արտադրությունում և այլ 
նպատակների համար օգտագործվող երիզ` «բոլդյուկ», լայնությամբ մի քանի 
միլիմետրից մինչև մեկ սանտիմետր, կազմված է առանց միջնաթելերի հենքից, որի 
զուգահեռ թելերը կամ միաթելքը միացված սոսնձանյութով 

Տվյալ դիրքը ներառում է պիտակներ, խորհրդանշաններ, համանման 
արտադրատեսակներ մանածագործվածքից, եթե դրանք համապատասխանում են 
հետևյալ պայմաններին` 

- արտադրատեսակները պետք է լինեն առանց ասեղնագործվածքի, գրերը կամ 
նկարներն ստացվում են ջուլհակության ընթացքում (մեխանիկական 
ասեղնագործություն մետաքսով) կամ տպագրությունով 

- արտադրատեսակները պետք է լինեն կտորներով, ժապավեններով, կամ ձևով և 
չափսերով կտրած առանձին արտադրատեսակի տեսքով, առանց վերջնամշակման 
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Տվյալ դիրքը ներառում է` 

- տափակ կամ փողակավոր հյուսած արտադրատեսակներ հագուստի դրվագման 
կամ գեղազարդման համար, կահույքի պաստառապատման և այլնի համար` 
երիզներ, այդ թվում` երիզներ կեռիկներով, մերակներով, օղակներով և այլ լրացուցիչ 
օժանդակ պարագաներով, քուղեր, շքերիզի արտադրատեսակներ, այդ թվում` 
կոշկաքուղեր, քուղեր բաճկոնների, անորակների համար, զանգերին կախվող քուղեր 
և այլն (տվյալ դիրքի երիզներն ու քուղերը տարբերվում են 13.94.11 ենթակարգի 
արտադրատեսակներից ավելի թույլ հյուսվածքով և պատրաստվում են հատուկ, 
հյուսող մեքենաներով) 

- հաստ միջուկով հյուսվածապատ և համանման քուղեր, կազմված թելերի փնջերից 
կամ հաստաթելից, որոնք ոլորվում են հյուսապատման ընթացքում, օգտագործվում 
են որպես խալաթների գոտիներ, հագուստի դրվագներ, քուղեր վարագույրների 
համար և այլն 

- ծոպերիզով նեղ գործվածք, պատրաստված ժապավենային հաստոցներով, ընդ 
որում ծոպերիզներն ստացվում են մի դեպքում գործվածքի հենքաթելերի և 
միջնաթելերի մանիպուլացումով, մյուս դեպքում` միջնաթելերի միջոցով գործվածքի 
եզրով որոշակի միջակայքով չձգած կոպիտ թելերի ներանցումով  

- այլ դրվագման նյութեր հագուստի զարդարման, կահույքի պաստառապատման 
համար, պատրաստված ժապավեններից, երիզներից, վերը նշված այլ 
արտադրատեսակներից, գեղազարդային տեսքով, բացի ասեղնագործած 
ապլիկացիաներից 

- ծոպիկներ, փուփուլներ և համանման արտադրատեսակներ` փայտից կամ ուրիշ 
նյութերից միջուկներ, պատած մանածագործվածքային թելերով կամ սովորական 
փնջեր մանածագործվածքային թելերից` մետաքսե, բրդե, բամբակե, վուշե թելերից, 
քիմիական թելքից, բարակ մազից, մետաղապատ մանվածքից 

 

Բացառվում է` 

- բժշկական բինտերը, գլանափաթաթված կամ փաթեթված մանրածախ առևտրի 
համար (21.20.24) 

- գործվածքային պիտակները (13.96.17 և 13.99.12) 

- լամպերի, մոմերի, վառարանների, վառիչների և այլնի համար պատրույգները 
(13.96.16) 
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- մանածագործվածքային ճկափողերը և ուրիշ փողակները  

- 13.96.16  դիրքում դասակարգված ժապավենները 

- 13.96.14 և 13.96.16 ենթակարգերում դասակարգված տոգորված, պատվածքով, 
բազմաշերտ նեղ գործվածքները 

- «պատրաստի արտադրատեսակ» բնութագրվող նեղ գործվածքները (տես 13 
հատվածի պարզաբանումները) 

- շղթաները (32.99.23), կեռիկները և մերակները, որոշակի միջակայքով տեղադրված 
ժապավենի վրա մետաղից սեղմակոճակները, պայմանով որ նշված մետաղե 
մանրամասերն արտադրատեսակին տալիս են իր հիմնական նշանակության տեսքը 
(25.99.25 կամ 32.99.23, արտադրատեսակի բնույթին համապատասխան) 

- գրամեքենաների համար ժապավենները (32.99.16) 

- պիտակները, խորհրդանշանները, համանման արտադրատեսակները 
ասեղնագործած (13.99.12) կամ պատրաստած այլ եղանակով (13.92.29, 14.24.11, 
14.19.23) 

- հյուսած արտադրատեսակները, դասակարգված ըստ յուրահատուկ հատկանիշերի 
այլ դիրքերում, մասնավորապես 16.29.25 ենթակարգի միաթելքից քուղերը, 13.94.11 
ենթակարգի արտադրատեսակները, 13.96.16 ենթակարգի պատրույգները, 
ճկափողերի համար փողակները, փոխակրիչային ժապավենները, 
արդյունաբերությունում կիրառվող տեխնիկական օգտագործման հյուսած 
արտադրատեսակները 

- շղթաները (32.99.23), կեռիկները և մերակները, դասավորված որոշակի 
միջակայքով մետաղե սեղմակոճակները (25.99.25 կամ 32.99.23, համապատասխան 
արտադրատեսակի բնութագրի) 

- մանածագործվածքով շրջահյուսած մետաղալարը` բոլորագլխարկների, 
արհեստական ծաղիկների և այլնի պատրաստման համար (24.34.11), մեկուսացված 
էլեկտրական լարերը (27.32.1) 

- ատամնավոր եզրերով կամ ծոպերիզով ժապավենները (13.96.17) 

- երիզներից վարդահանգույցները, քուղերից մերակները, ծոպերիզավոր 
ուսադիրները, կոշկաքուղերը, այլ եղանակով հյուսած և մշակած գեղազարդային 
նյութերից իրանակալի ժանյակները (13.92.29, 14.19.10, 14.19.23) 
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- «նեղ գործվածք» հասկացությանը համապատասխանող այլ դրվագները (13.96.17) 

13.96.17.300 Գործվածքներ նեղ, բացի պիտակներից, խորհրդանշաններից, 
արտադրատեսակներից համանման այլ 

13.96.17.500 Պիտակներ, խորհրդանշաններ, արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքային 

13.96.17.700 Երիզ հյուսած, կտորներով, նյութեր դրվագման առանց ասեղնագործվածքի, 
կտորներով (բացի տրիկոտաժե), ծոպիկներ, պոմպոններ և արտադրատեսակներ 
համանման 

13.96.9 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական նյութերի և 
այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.96.99 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական նյութերի 
և այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.96.99.000 Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության մանածագործական նյութերի և 
այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.99 Մանածագործական արտադրատեսակներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

13.99.1 Շղարշ, ժանյակ և ասեղնագործության համար նյութեր. շքերիզ և ժապավեն. 
թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր հանգուցավոր մանվածք 

13.99.11 Շղարշե և այլ ցանցկեն գործվածք, բացի գործած, տրիկոտաժե կամ հյուսած 
գործվածքներից. ժանյակներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շղարշ և ցանցկեն գործվածք, որի միջնաթելերը ոլորված են յուրաքանչյուր 
հենքաթելի շուրջը և անկյունագծով ուղղված են մի եզրից մյուսը, հենքի հետ 
կազմելով կանոնավոր վեցանիստ, քառակուսի կամ շեղանկյունաձև բջիջներով 
ցանցկեն հյուսվածք (Նեյվիլի ցանց) կամ վեցանիստ բջիջներով ցանցկեն գործվածք, 
կազմված հենքաթելերից և երկու հենքաթելերի միջով երկայնակի անցնող 
հենքակոճի թելերից (Մեհլինի ցանց) 

- հենքակոճի շղարշ, թելերի երեք համակարգով` ուղիղ զուգահեռ հենքաթելերն 
ուղղված են ինչպես սովորական շղարշում, նախշեր կազմող զարդակաղապարային 
հենքաթելերն ուղղված են ուղիղ թելերի երկայնքով և որոշակի միջակայքով անցնում 
են կից թելին, կազմելով եռանկյունի բջիջներ, և հատող թելերը, ոլորված 
հենքաթելերի շուրջը, ամրացնելով դրանց զարդակաղապարային հենքաթելերը 

- ցանցկեն գործվածք, թելերի երեք համակարգով` զուգահեռ հենքաթելեր, բջիջներ 
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գոյացնող թելեր և կապակցող թելեր, երբ բջիջներ գոյացնող յուրաքանչյուր թելը 
հաջորդաբար անցնում է տարբեր հենքերի երկայնքով և փոխադրվելով մեկ հենքից 
մյուսին, գոյացնում է քառակուսի բջիջներ, իսկ կապակցող թելերը, որոշակի 
տեղերում, միմյանց կապում են բջիջներ գոյացնող թելերը հենքաթելերի հետ 

- հանգուցավոր ցանցկեն պաստառներ, հավասարաչափ քառակուսի կամ 
շեղանկյանաձև բջիջներով գործված յուրաքանչյուր անկյունում այնպես, որ թելերը 
միմյանցից չեն կարող անջատվել, լինում են ձեռքի կամ մեքենայական հյուսքի 

Ժանյակները հիմնական բնութագրվում են զարդանախշերի կատարման 
եղանակով, երբ զարդանախշերը գործում են մեկ թելով, կամ մեկից ավել թելերով, 
սակայն չբաժանելով դրանք հենքաթելերի և միջնաթելերի և կրկնելով մեկ թելով 
կատարվող գործողությունները: Չեն դասակարգում ժանյակի տեսքով 
ասեղնագործած ցանցկեն գործվածքները, երբ ցանցկեն գործվածքը օգտագործվում է 
որպես հենք, քանի որ ժանյակները չունեն հստակ արտահայտված հենք և 
միջնաթելեր: Հենքի վրա ասեղնագործած արտադրատեսակները դասակարգում են 
13.99.12 ենթակարգում որպես ասեղնագործվածք, նույնիսկ եթե որպես հենք 
օգտագործվել է ժանյակ: 

Մեքենայական հյուսքի ժանյակներն արտադրում են մեծ կտորներով, որոնք 
կազմված են ժանյակե շերտերից, միացված ցանցկեն հյուսքով, ջուլհակահաստոցով: 
Վերջնամշակման ընթացքում մեծ կտորները կտրատվում են շերտերի, պահպանելով 
դրանց եզրերի հյուսվածքը: Մեքենայական ժանյակները տարբերում են ձեռքի 
ժանյակներից երեսակողմի վրա շերտերը միացնող հյուսքի առկայությամբ: Բացի 
այդ, մեքենայական հյուսքի ժանյակների զարդանախշերում ցցուն և լցնող թելերը 
կարող են ուղղվել աջ կամ ձախ, սակայն պարտադիր աշխատանքի առաջանցման 
ուղղությամբ (հետադարձ հյուսքը մեքենայական ժանյակներում հնարավոր չէ): 
Մեքենայական հյուսքի ժանյակները տարբերվում են նաև զարդանախշերի ոչ 
թափանցիկ մասերի լցման եղանակներով: Դրանք են` 

- հարթ կութը, երբ մեկ նախշի եզրից մյուսին անցնելու համար, միջնաթելերը 
լայնակի անցնում են հատվածի միայն որոշ մասը, իսկ հանդիպական թելը 
ավարտում է հատվածը 

- վերհանման եղանակ, երբ օգտագործվում են զուգահեռ հենքաթելեր, 
տրաֆարետային (ձևավոր) թելեր և կապակցող թելեր, ինչպես դա արվում է 
հենքակոճի շղարշի լցված մասերը ստանալու համար (տես 13.99.11 ենթակարգի 
պարզաբանումները) 

- ցանցի միջով թելի ներանցում, որը հենքաթելերի հետ կազմում է հարթ հյուսվածք: 
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Նշվածներից բացի, մեքենայական հյուսքի ժանյակները տարբերելու համար 
գոյություն ունեն նաև այլ չափանիշներ` 

- մեքենայական հյուսքի ժանյակներում թեթև թերությունները կրկնվում են 
կանոնավոր, քանի որ առաջացել են մեխանիկական սարքավորանքի պատճառով, 
իսկ ձեռքի հյուսքի ժանյակներում այդ թերությունները ոչ կանոնավոր են և 
տարբերվում են միմյանցից 

- մեքենայական ժանյակները մատակարարվում են մինչև 500մ երկարությամբ 
կտորներով և մեկ ապրանքագրում նշվում է միատեսակ ժանյակների կտորների 
քանակը, իսկ ձեռքի հյուսքի ժանյակները` 20 մ-ից ավելի կտորներով և յուրաքանչյուր 
կտորն ունի իր ապրանքագիրը: 

 

Բացառվում է` 

- 13.20 դասի ոչ խիտ գործած գործվածքները և 13.20.41 դիրքի ցանցկեն 
գործվածքները 

- ցանցերը և ցանցկեն պաստառները (13.94.12) 

- մաղ-գործվածքները (13.96.16) 

- տրիկոտաժե պաստառները ձեռքի կամ մեքենայական հյուսքի (13.91) 

- պատրաստի արտադրատեսակների տեսքով ցանցկեն պաստառները և շղարշը 
(տես 13 հատվածի պարզաբանումները) 

- «Ռաշել» մեքենաներով պատրաստված ժանյականման տրիկոտաժը, որի 
զարդանախշերի համար հենք է հանդիսանում ցանցկեն գործվածքը (13.91) 

- մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքով պատրաստված ցանցկեն 
արտադրատեսակները (13.91) 

- ժանյակե արտադրատեսակները (14.19.23, 14.19.23, 13.92.16) 

- տարբեր տեսակի ձեռքով հյուսված ժանյակները, որոնց զարդանախշերի ցցուն և 
լցնող թելերը կարող են ուղղվել ցանկացած ուղղությամբ և վերադարձվել սկզբնական 
ուղղությանը: 

 Ձեռքի ժանյակները պատրաստում են հետևյալ տեսակի կութերով` 

- «լոքստիչ» ժաներիզներով կամ մերակային կութ (օգտագործվում է ասեղի 
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ժանյակներում) 

- հարթ կամ անցման կութ (օգտագործվում է հենքակոճի ժանյակներում)  

 Ձեռքի ժանյակները լինում են հետևյալ տեսակների` 

- ասեղի ժանյակ` «ալանսոնի», «արժենտանի», «վենետիկի» և այլն 

- հենքակոճի ժանյակ` «վալանսյեն», «շանտիլի», «մալին», «բրուժ», «դյուշես», «պյուի» 
և այլն 

- «կրոշ» ժանյակ, ի տարբերություն վերը նշվածների գործում են հելունով 

- ժանյակներ այլ տեսակների`«տեներիֆ» (պատրաստում են շյուղերով, ինչպես ասեղի 
ժանյակները), քուղե ժանյակներ (հյուսում են շյուղերով, որոշ հատվածները 
պատրաստվում են քուղից), «տատինգ» (համանման է «կրոշե» ժանյակին, բայց կլոր 
զարդանախշերով, պատրաստված մաքոքով), «մակրամե» (տարբեր տեսակի 
հանգույցներով գործած ծանր ժանյակ) 

- «խառը ժանյակներ» կամ այլ կերպ կոչված նեղ ժանյակներ «ռենեսանս», «լյուքսիլ», 
«պրինցես», որոնք պատրաստվում են հետևյալ ձևով` մեխանիկական եղանակով 
ստացված քուղը տեղադրում են մոմաթղթի վրա զարդանախշի գծերով, 
անկյուններում քուղը նորից ծալում են զարդանախշի ձևով, վերածածկած մասերը 
կարում են միմյանց, իսկ կտրած քուղի ծայրերը կարում են տեղում: Մերակները և 
լցնող կութերը կատարում են ասեղով: 

13.99.11.300 Շղարշ և գործվածք ցանցկեն այլ 
13.99.11.500 Ժանյակներ մեքենայական հյուսքի, կտորի, ժապավենների կամ առանձին 

զարդապատկերների տեսքով 
13.99.11.700 Ժանյակներ ձեռքի հյուսքի, կտորի, ժապավենների կամ առանձին 

զարդապատկերների տեսքով 
13.99.12 Ժանյակներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին զարդապատկերների տեսքով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շղարշի, ցանցի, թավշի, տրիկոտաժի, հելունով գործած գործվածքի, ժանյակի, 
նրբաթաղիքի կամ ոչ գործվածքային նյութերից հենքի վրա կատարված 
ասեղնագործվածքներ: Ասեղնագործվածքի համար սովորաբար օգտագործում են 
մանածագործվածքային թելեր, սակայն տվյալ ենթակարգում ներառվում են նաև 
մետաղե, ապակու, ռաֆիա թելերով, երբեմն երիզով կամ քուղով պատրաստված 
ասեղնագործվածքները: Ասեղնագործվածքի զարդանախշերը գործում են տարբեր 
տեսակի կութերով, որոշ տեսակներում ծակում, կտրատում են հենքը կամ դուրս 
քաշում որոշակի հենքաթելերը և միջնաթելերը, վերջնամշակելով եզրերը: 
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Հիմնականում զարդապատկերը չի ծածկում ամբողջ հենքը, այլ կազմում է 
վերջնական ասեղնագործվածքի մի մասը, թեև գոյություն ունեն 
ասեղնագործվածքներ, որոնց հենքը հեռացվում է կտրումով կամ քիմիական 
եղանակով:  

Ասեղնագործվածքները լինում են մեքենայական և ձեռքի աշխատանքի: 

Մեքենայական ասեղնագործվածքի որոշ տեսակները պետք է տարբերել 13.20 
դասում դասակարգվող մուսլին, «բրոշե» և այլ գործվածքներից` օրինակ, «բրոշե» 
գործվածքում զարդանախշի յուրաքանչյուր մանրամասը հստակ գտնվում է միանման 
միջնաթելերի կամ հենքաթելերի միջև, ինչը դժվար է ստանալ ասեղնագործվածքի 
դեպքում, կամ ասեղնագործելիս ասեղը հաճախակի ծակում է հենքի գործվածքի 
թելերը, ինչը չի լինում «բրոշե» գործվածքի դեպքում: 

 Ասեղնագործվածք է համարվում նաև ապլիկացիան, որի թաղիքե կամ 
գործվածքային հենքին, ասեղնագործությամբ կամ սովորական թակալակարով 
ամրացվում են ուլունքներ, փայլազարդեր, ապակուց, մետաղից, փայտից, ուրիշ 
մանածագործվածքից զարդարանքներ, քուղ, երիզ, սինելային մանվածք 
զարդապատկերի կամ դրվագի տեսքով, դրանք հիմնական գործվածքին ամրացնելու 
համար: 

- ասեղնագործվածքներ, որոնց հենքը հեռացվում է քիմիական եղանակով կամ 
կտրելով: Հեռացրած հենքով ասեղնագործվածքը բաղկացած է միայն գործած 
զարդանախշերից և այն պետք է տարբերել 13.99.12 ենթակարգում դասակարգվող 
ժանյակներից, հետևյալ հատկանիշներով` 

- մեքենայական ասեղնագործվածքը կատարվում է երկու թելերով` 
ասեղնագործական և մաքոքային, որն ասեղնագործական թելից բարակ է, 
արդյունքում ասեղնագործվածքի երեսակողմը ուռուցիկ է, իսկ հակառակ կողմը` 
հարթ 

- կտրատած ասեղնագործվածքի եզրերը հաճախակի պարունակում են լրիվ 
չհեռացրած հենքի թելերի ծայրերը 

Բացառվում է` 

- ոչ մանածագործվածքային հենքով ասեղնագործվածքները` կաշվե, հյուսածո, 
պլաստմասսե, ստվարաթղթե  

- 13.92.16. ենթակարգի արտադրատեսակները, ինչպես նաև ասեղնագործած 
գորգերը  
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13.99.12.300 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով, առանց տեսանելի հենքի 

13.99.12.500 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով, բամբակե 

13.99.12.700 Ժանյակներ, ասեղնագործվածքներ կտորի, ժապավենների կամ առանձին 
զարդապատկերների տեսքով,մանածագործվածքից այլ 

13.99.13 Թաղիք կամ նրբաթաղիք, պատվածքով կամ երկտակած 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թաղիք, որը ստացվում է մանածագործական թելքի (սովորաբար բրդից, ուրիշ 
կենդանիների մազից կամ նշված նյութերի և բնական կամ քիմիական թելքի 
խառնուրդից) շերտերի վերադրումով, թրջվում գոլորշով կամ տաք օճառաջրով և 
մամլվում, կարող է լինել ներկած, պատած, փաթաթված կամ ամրանավորած, 
օրինակ մանածագործվածքային թելերով կամ մետաղալարով, մեկ կամ երկու երեսից 
փակած թղթով, ստվարաթղթով, մանածագործվածքով, պայմանով, որ թաղիքը 
պահպանում է իր հիմնական հատկությունները 

- ասեղնածակուրած թաղիք, որը պատրաստվում է մանածագործական շտապելային 
թելքից խավակտավի կամ պաստառի ծակոտումով և հենքի միջով թելքի 
թափանցակարումով (նման եղանակը թույլ է տալիս թաղիքը պատրաստելիս 
օգտագործել չլմվող բուսական թելք, օրինակ ջուտ, կամ քիմիական թելք) 

- տանիքածածկի թաղիք, տոգորված կուպրով կամ համանման նյութերով 

- թաղիքե ոտնամաններ կամ համանման արտադրատեսակներ 

  

Բացառվում է` 

- ոչ գործվածքային նյութերը (13.95) 

- պատվածքով, տոգորված, փաթաթված կամ շերտադարսած պլաստիկով կամ 
ռետինով թաղիքը, 50 զանգ.% կամ պակաս մանածագործական նյութերի 
պարունակությամբ կամ ռետինի, պլաստիկի մեջ լրիվ լցափակած թաղիքը և թաղիքի 
հետ համակցված բջջավոր պլաստիկից կամ ռետինից շերտերը, թիթեղները, որտեղ 
մանածագործվածքը օգտագործված է ամրանավորման համար (22.1 խումբ)  

- պատվածքով, փաթաթված, տոգորված նյութերով կամ պատրաստուկներով 
թաղիքը, օրինակ, գեղարարական միջոցներով (20.42), օճառով կամ լվացող 
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միջոցներով (20.42.19), փայլացնող նյութերով կամ համանման պատրաստուկներով 
(20.51.43), գործվածքը փափկացնող նյութերով (20.59.55) 

- թամբի արտադրատեսակները (15.12.11) 

- գորգերը և թաղիքե ծածկերը հատակի համար (13.93.19) 

- խավավոր թաղիքը (13.20.42) 

- կտորների, շերտերի, զարդապատկերի տեսքով ասեղնագործած թաղիքը (13.99.12) 

- մգդակած մանածագործվածքային արտադրատեսակները կտորներով, կազմված 
մանածագործվածքային նյութերի մեկ կամ ավելի շերտերից, միացված աստառի հետ 
թափանցակարով և տարբերվող 13.99.12 ենթակարգի ասեղնագործած 
արտադրատեսակներից (13.99.16) 

- պատվածքով, փաթաթվածքով կամ ռետինով, կաշվով կամ այլ նյութերով 
շերտադասավորված թաղիքը, տեխնիկական նպատակների օգտագործման համար 
(13.96.16) 

- հղկանյութով (23.91.12) կամ շեղջաքարացված փայլարով (23.99.19) պատված 
թաղիքը 

- մանածագործվածքային թելքի մի քանի շերտերից պատրաստված և լրիվ 
լցափակած ասֆալտով շինարարական սալերը կամ համանման նյութերը (23.99.12) 

- թաղիքե տակդիրով նրբաթիթեղը (24-25 հատվածները) 

13.99.13.000 Թաղիք կամ նրբաթաղիք, պատվածքով կամ երկտակած 
13.99.14 Մանածագործական թելք, 5մմ ոչ ավել երկարության, մանածագործական փոշի, 

հանգուցիկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մանածագործվածքային նյութերից բամբակ, պատրաստված 
մանածագործվածքային թելքի (սովորաբար բամբակի կամ արհեստական շտապելի) 
մի քանի շերտերի վերադրումով, գզած, օդով դարսած մեկը մյուսի վրա և մամլած, 
որոշ դեպքերում մակերևույթի թելքերի շաղկապելիության բարելավման համար փչած 
սոսնձանյութով (որոշ դեպքերում թելքերի շաղկապելիության բարելավման համար 
բամբակի շերտը նաև սևեռակվում է գործվածքի հենքով), ճկուն, սպունգային, 
մեծածավալ և հավասար հաստությամբ պաստառի տեսքով, որը կարող է 
սպիտակեցվել, ներկվել  
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- բամբակ, որը սևեռակված է արտաքին կամ ներսի մանածագործվածքային հենքով, 
թեթևակի ծակոտումով և բամբակ, որը պատված է մանածագործվածքով կամ այլ 
նյութով, պայմանով որ այն չի բնութագրվում որպես 13.99.16 ենթակարգի 
արտադրատեսակ 

- լուսամուտի, դռների խցվածքներ կամ համանման պաշտպանիչ խցվածքներ 
բամբակից 

- սանիտարական սրբիչներ, անձեռոցիկներ, բարուրներ, վիրախծուծներ և 
համանման արտադրատեսակներ բամբակից, անկախ դրանից պատված են հյուսքով 
կամ գործվածքով, ձողիկներ փայտից, պլաստմասսայից կամ ոլորած թղթից, 
բամբակե ծայրով` քիթը, ականջները մաքրելու համար 

- բեմանկարների համար բամբակ 

- աղվամազ` 5մմ չգերազանցող երկարությամբ մանածագործվածքային թելք (բրդե, 
բամբակե, մետաքսե, քիմիական թելքի) և մանածագործվածքային փոշի 

- գնդիկների տեսքով բրդե, բամբակե, մետաքսե, քիմիական թելքի հանգույցներ, 
որոնք առաջանում են թելքի կոլոլման արդյունքում 

 

Բացառվում է` 

- 13.92.29 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- 32.99 դասի արտադրատեսակները 

- սոսնձանյութերով մշակած բամբակը, երբ սոսնձանյութը ներթափանցում է ներքին 
շերտերը և այն դասակարգվում է որպես ոչ գործվածքային նյութ (13.95) 

- տոգորված կամ պատված դեղագործական նյութերով, ձևավորված կամ 
փաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար բամբակը կամ բամբակից 
արտադրատեսակները` բժշկական, ատամնաբուժական, անասնաբուժական, 
քիմիական նպատակների համար (21.20.24) 

- բամբակը պատվածքով, փաթաթված, տոգորված նյութերով կամ 
պատրաստուկներով, օրինակ, գեղարարական միջոցներով (20.42), օճառով կամ 
լվացող միջոցներով (20.42.19), փայլացնող նյութերով կամ համանման 
պատրաստուկներով (20.41.43), գործվածքը փափկացնող նյութերով (20.59.55) 

- թաղանթանյութի բամբակը և դրանից արտադրատեսակները (17 հատված, 
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մասնավորապես 17.12.77) 

- գզած բամբակե ժապավենը (13.10.25) 

- մգդակած մանածագործվածքային արտադրատեսակները կտորներով, կազմված 
մանածագործվածքային նյութերի մեկ կամ ավելի շերտերից, միացված կութերով կամ 
այլ եղանակով և տարբերվող 13.99.12 ենթակարգի ասեղնագործած 
արտադրատեսակներից (13.99.16) 

- հագուստի համար միջադիրները 14.19.19, մասնավորապես (14.19.23) 

- արհեստական ծաղիկները, տերևները կամ մրգերը, դրանց մասերը (32.99.55) 

- թատերական կեղծամները, արհեստական մորուքները և այլ արտադրատեսակները 
(32.99.30), տոների, դիմակահանդեսների անցկացման համար նախատեսված 
արտադրատեսակները, ամանորյա տոնածառերի համար բեմանկարները (32 
հատված) 

- մանածագործական աղվամազ հոտավորած 

- 13.10 դասի դիրքերի արտադրատեսակները, դասակարգված որպես 
«թելամնացուկներ» 

13.99.14.000 Մանածագործական թելք, 5մմ ոչ ավել երկարության, մանածագործական փոշի, 
հանգուցիկներ 

13.99.15 Շքերիզ և ժապավեն. թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր հանգուցավոր 
մանվածք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բավթայի թելեր, ժապավեններ, 20.60.14 և 20.60.24 ենթակարգերի 
արտադրատեսակները գեղազարդած, որոնք ստանում են պարուրաձև փաթաթելով 
մեկ կամ մի քանի թելերը մանածագործվածքային միջուկի շուրջ 
- թավաթել (սինելային թել), ներառյալ աղվամազի թավաթելը, որն արտադրվում է 
հատուկ հաստոցներով և նման է խավավոր թելերով աղվամազոտ մանվածքի 
- թավաթել, որն ստանում են մանածագործվածքային աղվամազի սևեռակումով 
մանածագործվածքային թելից միջուկի վրա 
- ոլորուն ձևավոր մանվածք 
 
Բացառվում է` 
- ձիու մազից ձևավոր մանվածքը (13.10.50) 
- մանածագործվածքով բավթայած ռետինե թելը (13.96.13) 
- գեղազարդ մետաղաթելը (13.96.11) 
- ժանյակե և համանման քուղերը, ձևավոր մանածագործվածքային ուրիշ 
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արտադրատեսակները (13.96.17) 
- գեղազարդ մետաղալարը, օրինակ գլխարկների հենքը կամ արհեստական 
ծաղիկների ցողունները պատրաստելու համար (24.34.11) 
- մեկուսացրած էլեկտրալարը (27.32.11) 

13.99.15.000 Շքերիզ և ժապավեն. թավաթելի (սինելի) մանվածք. ձևավոր հանգուցավոր մանվածք 

13.99.16 Մանածագործվածք մգդակած, կտորով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մանածագործվածքային արտադրատեսակներ կտորով կազմված 

- հյուսվածքի, գործվածքի կամ ոչ գործվածքային նյութի մեկ շերտից և միջադրման 
շերտից (բամբակից, թաղիքից, թաղանթանյութի բամբակից, փրփրուն պլաստիկից 
կամ փրփրուն ռետինից) 

- հյուսվածքի, գործվածքի կամ ոչ գործվածքային նյութի երկու շերտից և միջադիր 
շերտից մանածագործվածքային նյութից 

 Շերտերը միացվում են ասեղնաթափանցմամբ կամ կցակարմամբ (ներառյալ կութի 
եռակցմամբ` stitch-bonding) կամ կութերի ուղիղ շարքերով կամ գեղազարդ կարով, 
ինչպես նաև հանգույցների կապումով, սոսնձանյութով, ջերմամշակմամբ: Տվյալ 
ենթակարգի արտադրատեսակները լինում են տոգորված, երեսպատված, 
պատվածքով, օգտագործվում են մգդակած հագուստի, անկողնու պարագաների, 
ներքնակների, ծանր վարագույրների և այլնի արտադրությունում: 

 

Բացառվում է`  

- մգդակած կամ ջերմամշակմամբ միացված պլաստմասսե թիթեղները միջուկով 
(22.21.3) 

- զարդանախշեր ստեղծող կութերով մգդակած մանածագործվածքները, 
ասեղնագործվածքի տեսքով (13.99.12) 

- պատրաստի արտադրատեսակները (տես 13 հատվածի պարզաբանումները) 

- 13.92.24 ենթակարգի անկողնու պարագաները և համանման 
արտադրատեսակները, մգդակած կամ ներքին խցվածքով 

13.99.16.000 Մանածագործվածք մգդակած, կտորով 
13.99.19 Այլ մանածագործական նյութեր և արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- բոլոր տեսակների հարդարանքի սանրեր, այդ թվում` կենդանիների համար  

- շքեղազարդ սանր բոլոր տեսակների, ինչպես անձնական հարդարանքի, այնպես և 
սանրվածքի պահպանման համար 

- սեղմակներ մազերի համար և համանման առարկաներ` հարդարանքի կամ 
սանրվածքի պահպանման համար, որպես կանոն պատրաստվում են 
պլաստմասսայից, փղոսկրից, ոսկրից, եղջյուրից, մետաղից և այլն 

- ծամկալներ  

- ծամկալներ և սեղմակներ գանգրացման համար, վարսափաթթուկներ և համանման 
առարկաներ` սովորաբար պատրաստվում են սև, գունավոր մետաղից կամ 
պլաստմասսայից  

- անուշահոտ, բուրավետ, բրիլիանտինային և համանման հեղուկացիրներ` սեղանի և 
գրպանի տիպի, անձնական կամ մասնագիտական օգտագործման, կազմված են 
անոթից (սովորաբար պլաստմասսե, մետաղական, ապակե կամ այլ նյութից փոքր 
գլանանոթի տեսքով), որին ամրացվում են գլխադիր (կազմված է հեղուկացիր 
մեխանիզմ ունեցող գլխիկից և օդաճնշական սեղամակային փականից կամ 
մխոցային սարքավորումից) 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխադիրներ 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխիկներ 

- խավափնջիկներ և տակդիրներ` կոսմետիկայի կամ հարդարանքի այլ միջոցների 
(դիմափոշի, կարմրաներկ և այլն) քսման համար, կարող են պատրաստվել 
ցանկացած նյութից (կարապի բմբուլ կամ այդերուկի փետրամազ, կաշի, 
կենդանիների բուրդ, փրփրառետին և այլն), կարող են ունենալ բռնակոթեր կամ 
զարդեր (փղոսկրից, կրիային պատյանից, ոսկրից, պլաստմասսե, սև և գունավոր 
մետաղներից, թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով պատված 
մետաղից) 

 

Բացառվում է` 

- 27.51.23 դիրքի ծամկալները, սեղմակները և համանման առարկաները (այդ թվում` 
մանածագործվածքից, ռետինից կամ այլ նյութերից պատվածք և ամրակներ ունեցող) 
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- սանրերը, մազերի սեղմակները, ծամկալները և համանման առարկաները, որոնք 
պարունակում են աննշան քանակության թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք 
մետաղով պատված մետաղ, բնական կամ մշակած մարգարիտ, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, սինթետիկ կամ վերականգնված) (32.12.14, 
14.19.19) 

- գլխի համար նախատեսված մանագագործվածքից ժապավենները (14.19.19) 

- հոտավետ հեղուկացիրների համար նախատեսված և առանձին մատակարարվող 
ամբարները (գլանանոթները, տափաշշերը և այլն) (դասակարվում են ըստ նյութի, 
որից կազմված են) 

- ռետինե սեղմակային փականները (22.19.71) 

- փոշեցիր պարագաները (28.29) 

- հոտավետ հեղուկացիր սարքվածքները (28.29.83) 

13.99.19.000 Այլ մանածագործական նյութեր և արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

13.99.9 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.99.99 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

13.99.99.000 Այլ մանածագործական նյութերի և արտադրատեսակների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14 Հագուստ 
 
Տվյալ հատվածը ներառում է` 

- տղամարդու և կնոջ աշխանտանքային հագուստի, վերնահագուստի, հագի 
սպիտակեղենի, նորածին երեխաների հագուստի տարբեր տեսակներ, հագուստի 
պարագաներ և տարբեր նյութերից մանրակներ` գործվածքային, ոչ գործվածքային, 
տրիկոտաժե, կաշվե: 

  Տվյալ հատվածի այն արտադրատեսակները, որոնք պատրաստված են մի 
քանի նյութերից (օրինակ, կաշին մորթու հետ կամ բրդե կտորը կաշվի հետ), 
դասակարգվում են ըստ արտադրատեսակի արտաքին պատվածքում գերակշռող 
նյութի` համապատասխան ենթադիրքում:  
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 Համանման դասակարգվում են երկու կամ ավելի մանածագործական 
նյութերից կամ թելքից պատրաստված արտադրատեսակները: Օրինակ` եթե 
տղամարդու մգդակած բաճկոնի տրիկոտաժե պատվածքը 60% բամբակից է, 40% 
բազմաեթերից, ապա արտադրատեսակը համարվում է բամբակե, կամ, եթե 
վերնաշապիկը կարված է գործվածքից, որի թելքը կազմված է 40% բամբակից, 30% 
վուշից և 30% ճենականեփից, ապա պետք է հաշվի առնել, որ վուշը և ճենականեփը 
նույն կարգի թելք են և դրանց գումարը 60%-ը` գերակշռող է: Նույն ենթակարգում, 
հավասար պայմանների դեպքում, արտադրատեսակները դասակարգվում են 
հերթական առավելագույն համար ունեցող ստորադիրքում:  

  «Քիմիական թելեր» կամ «քիմիական թելքեր» հասկացությունները համազոր 
են և ներառում են սինթետիկ և արհեստական թելերը (թելքերը): 

«Տեքստիլ նյութեր այլ» խմբավորման մեջ մտնում են ճենականեփի և այլ 
նյութերի թելքերը, որոնք չեն դասվում բամբակի, վուշի, բրդի, մետաքսի, քիմիական, 
սինթետիկ, արհեստական թելքերի շարքին: 

Տվյալ հատվածի արտադրատեսակները կարող են պատրաստվել նաև 
մետաղե թելից: 

  Հագուստի առարկաները, որոնք առջևից կոճկվում են ձախից աջ, դիտվում են 
որպես տղամարդու կամ տղայի հագուստ, իսկ աջից ձախ կոճկվող առարկաները` 
որպես կնոջ կամ աղջկա հագուստ: Այս կանոնները չեն գործում, եթե հագուստի 
ձևվածքը պարզ վկայում է, որ այն նախատեսված է այս կամ այն սեռի համար: 
Հագուստի առարկաները, որոնց միանշանակ չի կարելի դասել որպես տղամարդու 
(տղայի) կամ կնոջ (աղջկա), ընդգրկվում են կնոջ (աղջկա) հագուստի ապրանքային 
ստորադիրքերում: 

  Տվյալ հատվածում օգտագործված տերմինները նշանակում են` 

«Կոստյում»` հագուստի հավաքածու, որը կազմված է երկու կամ երեք 
առարկաներից` 

- պիջակ կամ ժակետ մարմնի վերևի մասի համար, որի երեսակողմը, բացի թևերից, 
բաղկացած է չորս կամ ավելի շերտերից, առջևից լրիվ բացվող փեշերով, առանց 
օղլակի կամ ցանկացած օղլակով, բացի շղթայից, չի լինում ազդրից ցածր, 
նախատեսված չէ մեկ այլ պիջակի կամ ժակետի վրայից հագնելու համար, հնարավոր 
է լրացված լինի բաճկոնակով (ժիլետ), որի առջևի մասը հավաքածուի մյուս 
առարկաների երեսակողմի կտորից է, իսկ հակառակ կողմը` պիջակի կամ ժակետի 
աստառի կտորից, 
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- տաբատ (անդրավարտիք), կարճատաբատ (բացի լողազգեստից), կիսաշրջազգեստ 
(յուբկա) կամ առանց ուսափոկերի և լանջապանակի շրջազգեստ-տաբատ: 

  Կոստյումի բոլոր առարկաները պետք է լինեն նույն հյուսվածքի, գույնի և 
կազմի կտորից (սակայն կարող են ունենալ ուրիշ կտորից եզրակ), միաձև, 
զուգակցված չափսերի:  

  Եթե մարմնի ներքևի մասի համար նախատեսված հագուստի մի քանի 
առանձին առարկաններ ներկայացված են միասին (օրինակ` երկու տաբատ, տաբատ 
և կիսատաբատ կամ կիսաշրջազգեստ (յուբկա), շրջազգեստ-տաբատ և տաբատ), 
ապա կոստյումի ներքևի մասի բաղադրիչ պետք է համարվի մեկ տաբատը կամ կնոջ 
կոստյումի դեպքում մեկ կիսաշրջազգեստը (յուբկա) կամ շրջազգեստ-տաբատը, իսկ 
հագուստի այլ առարկաները դասակարգվում են առանձին: 

  «Տղամարդու կոստյում» տերմինը իր մեջ ներառում է հագուստի առարկաների 
հետևյալ հավաքածուները, անկախ նրանից բավարարում են դրանք վերը նշված 
պայմաններին թե ոչ`  

- կոստյում՝ բաղկացած ուղիղ պիջակից (այցեզգեստ) կլորացված հետնաքղանքով և 
տաբատով (անդրավարտիքով),  

- երեկոյան կոստյում (ֆրակ)` սովորաբար լինում է սև գույնի գործվածքից, պիջակը 
առջևից համեմատաբար կարճ է, չի կոճկվում և ունի ազդրի վրա կտրված և ետևից 
կախված նեղ հետնաքղանք, 

- սմոկինգ` այցեզգեստի ոճի պիջակ, լինում է առջևից ավելի բաց վզով, բնական կամ 
արհեստական դարձածալերով: 

  «Լրակազմ» տերմինը նշանակում է մանրածախ առևտրի համար 
նախատեսված հագուստի հավաքածու (բացի 14.14.12 14.13.14, 14.14.22, 14.14.24 և 
14.14.30 ենթակարգերում դասակարգված կոստյումից և հագի սպիտակեղենից), 
բաղկացած միանման կտորից պատրաստված մի քանի առարկաներից` հագուստի 
մեկ առարկա մարմնի վերևի մասի համար (բացառությամբ «երկյակ» տրիկոտաժե 
լրակազմի վերևի մասի համար երկրորդ առարկա հանդիսացող պուլովերները կամ 
կոստյումի համար երկրորդ առարկա հանդիսացող ժիլետները) և հագուստի մեկ կամ 
երկու տարբեր առարկա մարմնի ներքևի մասի համար, օրինակ` տաբատ, 
լանջապանակներով և ուսափոկերով կոմբինիզոն, կարճատաբատ` բրիջ, շորթ (բացի 
լողազգեստից), կիսաշրջազգեստ (յուբկա) կամ շրջազգեստ-տաբատ: Լրակազմի 
բոլոր բաղադրամասերը պետք է լինեն նույն հյուսքի, ձևի, գույնի և բաղադրության 
պաստառից, որը կարող է լինել չսպիտակեցրած (անմշակ), սպիտակեցրած, տարբեր 
գույնի մանվածքից, ներկած կամ տպանկարով: Լրակազմի բոլոր բաղադրամասերը 
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պետք է լինեն զուգակցված չափսերի և մանրածախ առևտրի համար ներկայացված 
որպես միասնական արտադրատեսակ: Միասնական արտադրատեսակի 
առարկաների առանձին փաթեթավորումը կամ պիտակավորումը չի ազդում այն 
որպես լրակազմ ներկայացնելու համար: Հագուստի հավաքածուները չեն դիտվում 
որպես լրակազմ, եթե այն կազմող առարկաները պատրաստված են տարբեր 
կտորներից, նույնիսկ եթե տարբերությունը գույնի մեջ է: 

  «Լրակազմ» տերմինը չի վերաբերվում սպորտային և դահուկային 
կոստյումներին: 

  Երբ լրակազմի կամ կոստյումի որևէ մասի վրա կան վրադիր դրվագներ կամ 
զարդարանքներ, որոնք բացակայում են կոստյումի մնացած մասերի վրա, ապա այդ 
տեսակի հագուստը դասակարգվում է որպես «լրակազմ» կամ «կոստյում», եթե 
դրվագները կամ զարդարանքները մեծ տեղ չեն զբաղեցնում հագուստի վրա 
(օրինակ` օձիքի և թևերի կամ ծալվածքների և գրպանների վրա): 

  Պիջակները, ժակետները և պիջակի տեսակի բաճկոններն ունեն նույն 
բնութագրերը, ինչ որ «կոստյումի» պիջակները կամ ժակետները, այն 
տարբերությամբ, որ վերևի մասը (բացառությամբ թևերի, թեքածալի, օձիքի) կարող է 
կազմված լինի միասին կարված երկայնական երեք և ավելի շերտերից (որոնցից 
երկուսը` առջևի): 

  «Տաբատ (անդրավարտիք)»` դա հագուստի մաս է, որը ծածկում է 
յուրաքանչյուր ոտքը, փակում է ծնկերը, սովորաբար հասնում է մինչև կոճերը կամ 
ավելի ցածր, իսկ վերևը` մինչև գոտկատեղը, կարող է ունենալ ուսափոկեր: 

  «Կիսատաբատ»` հասնում է մինչև սրնքամասի կեսը և ծածկում ծնկերը 
(«բրիջ») կամ չի հասնում մինչև ծնկերը («շորթ»): 

  «Զգեստ»` հագուստ որը փակում է մարմինը ուսերից մինչև պահանջվող 
երկարության, թևերով կամ առանց թևերի: Զգեստը կարելի է կրել նաև հագուստի այլ 
առարկաների հետ: 

  «Կիսաշրջազգեստ (յուբկա)»` հագուստ, որը նախատեսված է գոտկատեղիցից 
մինչև կոճերը փակելու համար: Կիսաշրջազգեստը (յուբկա) սովորաբար կրում են 
հագուստի առնվազն ևս մեկ առարկայի հետ, ինչպիսիք են` T-շորթը, շապիկը, բլուզը, 
պուլովերը և մարմնի վերևի համար նախատեսված այլ համանման հագուստը: 
Լանջապանակներով և ուսափոկերով կիսաշրջազգեստը (յուբկա) դասակարգվում է 
որպես կիսաշրջազգեստ (յուբկա), եթե լանջապանակների և ուսափոկերի չափսը, ձևը 
և դասավորությունը թույլ չեն տալիս այն կրելու առանց վերևի մասի համար 
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նախատեսված հագուստի: 

  «Շրջազգեստ-տաբատ»` հագուստ, որն բնութագրվում է կիսաշրջազգեստի 
(յուբկա) նման, սակայն այն փաթաթում է յուրաքանչյուր ոտը առանձին: 

14.1 Հագուստ, բացի մորթե հագուստից 
14.11 Կաշվե հագուստ 
14.11.1 Հագուստ բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից 
14.11.10 Հագուստ բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

-  բնական (ստացված կենդանիների մորթիներից) կամ բաղադրանյութային (կազմված 
հիմնականում բնական կաշվից կամ կաշվե թելքից) կաշվից պատրաստված հագուստի 
առարկաներ, ներառյալ աշխատանքային և պաշտպանական (այդ թվում` 
էլեկտրատաքացվող) հագուստը` վերնազգեստ, վերարկուներ, անջրանցիկ 
վերարկուներ, բաճկոններ, տաբատներ, գոգնոցներ: Այստեղ ներառվում են նաև 
անլրակազմ կամ վերջնական մշակման չենթարկված արտադրատեսակների տեսքով 
ներկայացված կաշին կամ կաշվից հավաքածուները, որոնք այնուամենայնիվ կարելի է 
դասել հագուստի շարքին:  
 
- կաշվե բաճկոնակները (ժիլետները), կարճատաբատները, շրջազգեստ-տաբատները, 
կոմբինիզոնները, լանջապանակներով և ուսափոկերով կոմբինիզոնները, գոգնոցները, 
թևնոցները և այլն: 

 
 
Բացառվում է` 
- գոտիները, գլխարկները, ձեռնոցները, հագուստի պաշտպանական մասերը կամ 
գեղազարդ կաշվե մասերը (14.19.31) 
- սպորտային գլխարկները, կաշվե ձեռնոցները (32.30) 
- մորթուց հագուստը (15.11.10) 
- բնական և բաղադրանյութային կաշվից աստառով հագուստի առարկաները կամ 
արտաքին կողմը բնական կամ արհեստական մորթուց հագուստի առարկաները, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մորթին օգտագործվել է դրվագման համար 
(15.11.10) 
 

14.11.10.100 Վերարկուներ և անջրանցիկ վերարկուներ կաշվե 
14.11.10.200 Լրակազմեր կաշվե 
14.11.10.300 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ կաշվե 
14.11.10.400 Տաբատներ և կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ) կաշվե 
14.11.10.900 Առարկաներ հագուստի կաշվե, այլ 
14.11.9 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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14.11.99 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.11.99.000 Կաշվե հագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.12 Արտահագուստ 
14.12.1 Արտահագուստ տղամարդկանց համար 
14.12.11 Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային կամ 

մասնագիտական, տղամարդկանց համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արտադրական և մասնագիտական հագուստ, որը ելնելով իր նշանակությունից և 
գործվածքի բնույթից (սովորաբար կոպիտ և չմտնող), նախատեսված է 
արտադրական, մասնագիտական կամ տնտեսական գործընթացում մարդու կամ այլ 
հագուստի պաշտպանության համար: Սովորաբար նման հագուստը չունի 
զարդարանքներ (նշաններն ու մակագրությունները զարդարանք չեն համարվում), 
պատրաստվում է բամբակե, սինթետիկ և արհեստական թելքից կամ 
մանածագործական նյութերի խառնուրդի գործվածքից, կցակարման համար 
օգտագործվում է երկու տեսակի կար` ամրացման և երկակի, կոճկվում է շղթաների, 
սեղմակոճակների, «կպչունների», երիզաթելերի միջոցով : 

Աշխատանքային հագուստի երկարությունը չպետք է լինի 158 սմ-ից պակաս: 

 

14.12.1 – 14.12.2 կարգի հագուստի առարկաները, որոնք առջևից կոճկվում են 
ձախից աջ, դիտվում են որպես տղամարդու կամ տղայի հագուստ, իսկ առջևից աջից 
ձախ կոճկվող առարկաները` որպես կնոջ կամ աղջկա հագուստ: Այս կանոնները չեն 
գործում, եթե հագուստի ձևվածքը պարզ վկայում է, որ այն նախատեսված է այս կամ 
այն սեռի համար: Հագուստի առարկաները, որոնք միանշանակ չի կարելի դասել 
որպես տղամարդու (տղայի) կամ կնոջ (աղջկա), ընդգրկվում են կանանց 
(աղջիկների) հագուստի ապրանքային դիրքերում: 

Բացառվում է` 

- համազգեստը և համանման պաշտոնական հագուստը, օրինակ, դատավորի 
պատմուճանը, եկեղեցական հագուստը, զինվորական, ոստիկանական համազգեստը 
և այլն (14.19.12) 

- համազգեստի գլխարկները (14.19.42) 

- ասբեստից հագուստը (23.99.11) 
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14.12.11.200 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար 
14.12.11.210 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բամբակե 
14.12.11.220 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, վուշե 
14.12.11.240 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բրդե 
14.12.11.260 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, սինթետիկ 
14.12.11.270 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, արհեստական 

14.12.11.280 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, մետաքսե 
14.12.11.290 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.12.11.300 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար 
14.12.11.310 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բամբակե 
14.12.11.320 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, վուշե 
14.12.11.340 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, բրդե 
14.12.11.360 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, սինթետիկ 
14.12.11.370 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, արհեստական 
14.12.11.380 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, մետաքսե 
14.12.11.390 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.12.12 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 

կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») աշխատանքային կամ մասնագիտական, 
տղամարդկանց համար  

14.12.12.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար 
14.12.12.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

բամբակե 
14.12.12.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

վուշե 
14.12.12.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

բրդե 
14.12.12.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

սինթետիկ 
14.12.12.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

արհեստական 
14.12.12.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, տղամարդկանց համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.12.12.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 

տղամարդկանց համար 
14.12.12.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 

տղամարդկանց համար, բամբակե 
14.12.12.520 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 

տղամարդկանց համար, վուշե 
14.12.12.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 

տղամարդկանց համար, սինթետիկ 
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14.12.12.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, արհեստական 

14.12.12.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, մետաքսե 

14.12.12.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, 
տղամարդկանց համար, մանածագործվածքից այլ 

14.12.2 Արտահագուստ կանանց համար 
14.12.21 Լրակազմեր և կոստյումներ, բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային կամ 

մասնագիտական, կանանց համար 
14.12.21.200 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար 
14.12.21.210 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, բամբակե 
14.12.21.220 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, վուշե 
14.12.21.240 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, բրդե 
14.12.21.260 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, սինթետիկ 
14.12.21.270 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, արհեստական 
14.12.21.280 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար, մետաքսե 
14.12.21.290 Լրակազմեր և կոստյումներ աշխատանքային, կանանց համար,  

մանածագործվածքից այլ 
14.12.21.300 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար 
14.12.21.310 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, բամբակե 
14.12.21.320 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, վուշե 
14.12.21.340 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, բրդե 
14.12.21.360 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, սինթետիկ 
14.12.21.370 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, արհեստական 
14.12.21.390 Բաճկոններ և պիջակներ աշխատանքային, կանանց համար, մանածագործվածքից 

այլ 
14.12.22 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 

կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») աշխատանքային կամ մասնագիտական, 
կանանց համար 

14.12.22.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար 
14.12.22.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, 

բամբակե 
14.12.22.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, վուշե 
14.12.22.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, բրդե 

14.12.22.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, 
սինթետիկ 

14.12.22.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, 
արհեստական 

14.12.22.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ») աշխատանքային, կանանց համար, 
մանածագործվածքից այլ 

14.12.22.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
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համար 

14.12.22.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, բամբակե 

14.12.22.520 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, վուշե 

14.12.22.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, սինթետիկ 

14.12.22.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, արհեստական 

14.12.22.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, մետաքսե 

14.12.22.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով աշխատանքային, կանանց 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.12.3 Այլ արտահագուստ  
14.12.30 Այլ արտահագուստ  
14.12.30.100 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար 
14.12.30.110 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, բամբակե 
14.12.30.120 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, վուշե 
14.12.30.140 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, բրդե 
14.12.30.150 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, քիմիական թելերից 
14.12.30.180 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, մետաքսե 
14.12.30.190 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

տղամարդկանց համար, մանածագործվածքից այլ 
14.12.30.200 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար 
14.12.30.210 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, բամբակե 
14.12.30.220 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, վուշե 
14.12.30.240 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, բրդե 
14.12.30.250 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, քիմիական թելերից 
14.12.30.280 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, մետաքսե 
14.12.30.290 Հագուստ աշխատանքային, այլ (խալաթներ, գոգնոցներ, կոմբինիզոններ և այլն), 

կանանց համար, մանածագործվածքից այլ 
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14.12.9 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.12.99 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.12.99.000 Արտահագուստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.13 Վերնազգեստ, բացի արտահագուստից 
14.13.1 Վերնազգեստ տրիկոտաժե և գործած 
14.13.11 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 

տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, փոթորքապահպաններ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ տղաների 
համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 

- տղամարդու կամ տղայի տրիկոտաժե կամ հելունով գործած հագուստի առարկաներ, 
որոնք սովորաբար կրում են այլ հագուստի վրայից` վերարկուներ, անջրանցիկ 
վերարկուներ, ավտոմոբիլային բաճկոններ, տաք բաճկոններ (ներառյալ դահուկային), 
գլխանոցով բաճկոններ, անձրևանոցներ, հողմապահպան, փոթորքապահպան 
բաճկոններ, կիսավերարկուներ, շինելներ, գլխանոցով թիկնոցներ և այլն: 
  Տվյալ ենթակարգում օգտագործված տերմինները նշանակում են` 
«Ալյասկա» կամ «պարկա»` ազատ ձևվածքի և երկար թևերով տաք բաճկոն, որի 
երկարությունը լինում է տարբեր` մինչև ազդրի միջին մասը և ավելի, հասնելով մինչև 
ծնկերը: Այդ տեսակի բաճկոնը պատրաստվում է խիտ գործած ծանր կտորեղենից 
կամ տրիկոտաժե գործվածքից, ունի գլխանոց, մգդակած կամ արհեստական 
մորթուց աստառ, իրանը ձգող երիզաթելեր կամ այլ հարմարանքներ (բացի գոտուց) և 
արտաքին գրպաններ, առջևից բաց փեշերով է, կոճկվում է շղթայի, 
սեղմակոճակների, կպչուն ժապավենի միջոցով, հաճախ ծածկված է զոլակով:   
         «Բաճկոն»` երկար թևերով, առջևից բաց փեշերով, մգդակած կամ 
արհեստական մորթուց աստառով, գրպաններով և գլխանոցով (որոշ դեպքերում 
թաքնված օձիքում) կոճկվում է շղթայի, սեղմակոճակների, կպչուն ժապավենի 
միջոցով (հաճախ ծածկված է զոլակով), ունի քիփ գրկող էլաստիկ կամ եզրերը այլ 
ձևով ձգած թևեր, իրանը կամ բաճկոնի եզրը հավաքվում է երիզաթելերով կամ այլ 
հարմարանքով:  
   
  «Հողմապահպան»` առանց գլխանոցի (ի տարբերություն բաճկոնի), երկար 
թևերով, օձիքով, առջևից բաց փեշերով և շղթայով կոճկվող բաճկոն, չմգդակած և 
առանց վատինի աստառով, հասակը մինչև ազդրի միջին մասը, ներքևի մասը 
հավաքվող, կիպ գրկող թևերով, եզրերը ռետիներիզով ձգած: Հողմապահպան 
բաճկոնները պատրաստվում են խիտ, անջրանցիկ գործվածքից կամ տրիկոտաժից:  
 
  «Փոթորկապահպան»` ազատ ձևվածքի, երկարությունը մինչև գոտկատեղը 
կամ դրանից մի քիչ ցածր, ռետիներիզով ձգած երկար (բաճկոնի եզրին հավասար) 
թևերով բաճկոն: Փոթորքապահպան բաճկոնը ունի քիփ գրկող վզի կտրվածք` 
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օձիքով կամ առանց օձիքի, առջևից լրիվ կամ մասնակի կտրվածք ցանկացած 
օղլակով, ներքևի մասը ձգած է ռետիներիզով: Բացի այդ փոթորքապահպան 
բաճկոնը կարող է ունենալ արտաքին գրպաններ, աստառ և գլխանոց: 
«Փոթորքապահպան» տեսակի բաճկոնի դասակարգման ստորադիրքերում «այլ 
արտադրատեսակներ» տերմինով անվանվում է «փոթորքապահպան» բաճկոնի 
բնութագրով հագուստը, բացառությամբ այն հագուստի, որը չունի կիպ գրկող 
կտրվածքներ կամ բացակայում է առջևի կտրվածքը, վզի մոտ կիպ գրկող ուրիշ 
կտրվածքով կամ առջևի կտրվածքը առանց օղլակի է:  
  «Դահուկային» տեսակի բաճկոնը, որպես «դահուկային կոստյում» 
հավաքածուի առարկա, արտաքին տեսքով կամ գործվածքի կազմվածքով 
նախատեսված է հիմնականում դահուկային սպորտի համար (տես` 14.19.12 
ենթակարգի պարզաբանումները):  
 
Բացառվում է` 
- 14.14.25 ենթակարգի տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի 
արտադրատեսակները  
- բնական և բաղադրանյութային կաշվե աստառով հագուստի առարկաները կամ 
արտաքին կողմից բնական կամ արհեստական մորթին ամրացված հագուստի 
առարկաները, երբ մորթին ունի գործառական (ոչ դրվագման համար) նշանակություն 
(14.20) 
- պուլովերները և համանման արտադրատեսակները տրիկոտաժից, ներառյալ 
բաճկոնակները (14.39)  
- աշխատանքային հագուստը (14.12) 
- կաշվից հագուստը (14.11) 
- մորթուց հագուստը (14.20) 
- հագի սպիտակեղենը (14.14) 
- մանկական հագուստը (14.19.11 և 14.19.21) 
- ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը (14.19.32) 
- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.13.11.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.13.11.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.13.11.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

14.13.11.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

14.13.11.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 
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14.13.11.200 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.13.11.210 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.13.11.240 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

14.13.11.250 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

14.13.11.290 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, այլ մանածագործվածքից  

14.13.12 Կոստյումներ, լրակազմեր, բաճկոններ, պիջակներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ 
լանջապանակներով ու ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») և 
համանման տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 
 
Տվյալ ենթակարգում օգտագործված տերմինների նշանակությունը տրված է 14 
հատվածում: 

14.13.12.100 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.12.110 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.13.12.140 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.12.160 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.13.12.190 Կոստյումներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.12.200 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.12.210 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.13.12.240 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.12.260 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.13.12.290 Լրակազմեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.12.300 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.12.310 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.13.12.340 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.12.360 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
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14.13.12.390 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակներ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.12.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար 

14.13.12.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.12.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.12.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, սինթետիկ 

14.13.12.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.12.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից), տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.13.12.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.12.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.12.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

14.13.12.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորթ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար, արհեստական 

14.13.12.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.13 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, փոթորքապահպաններ և համանման 
տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ կանանց կամ աղջիկների համար  

14.13.13.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.13.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

14.13.13.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բրդե 

14.13.13.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 
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14.13.13.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
մանածագործվածքից այլ 

14.13.13.200 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.13.210 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բամբակե 

14.13.13.240 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
բրդե 

14.13.13.250 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
քիմիական թելերից 

14.13.13.290 Բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորկապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

14.13.14 Կոստյումներ, լրակազմեր, ժակետներ, զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ 
(յուբկաներ), շրջազգեստ-տաբատներ, տաբատներ, կոմբինիզոններ 
լանջապանակներով ու ուսափոկերով, կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») և 
համանման տրիկոտաժե կամ գործած արտադրատեսակներ կանանց կամ 
աղջիկների համար 
 
Տվյալ ենթակարգի տերմինների նշանակությունը տրված է 14 հատվածի 
պարզաբանումներում: 

14.13.14.100 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.13.14.110 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.13.14.140 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.13.14.160 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.13.14.190 Կոստյումներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից 

այլ 
14.13.14.200 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.13.14.210 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.13.14.240 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.13.14.260 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.13.14.290 Լրակազմեր տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից 

այլ 
14.13.14.300 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

կանանց կամ աղջիկների համար 
14.13.14.310 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 

կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
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14.13.14.340 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.14.360 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.14.390 Ժակետներ և բլայզերներ, պիջակներ և պիջակ տեսակի բաճկոններ, տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.14.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.13.14.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.14.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

14.13.14.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.14.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.14.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի, բացի լողազգեստից), տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.14.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.14.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

14.13.14.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.14.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.14.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, կարճատաբատներ («շորտ» 
տեսակի) և արտադրատեսակներ համանման, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.14.700 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.13.14.710 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.14.740 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

14.13.14.760 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.14.770 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, արհեստական 
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14.13.14.790 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար,մանածագործվածքից այլ 

14.13.14.800 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.13.14.810 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.14.840 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

14.13.14.860 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.14.890 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.2 Այլ վերնազգեստ տղամարդկանց և տղաների համար  
14.13.21 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 

տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, փոթորկապահպաններ և 
մանածագործական համանման արտադրատեսակներ, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -վերնազգեստի պատրաստի առարկաներ գործվածքային կտորեղենից` 
տղամարդկանց կամ տղաների համար:  
 
Բացառվում է` 
- տրիկոտաժե վերնազգեստը (14.13.1) 
- բնական և բաղադրանյութային կաշվե աստառով հագուստի առարկաները կամ 
արտաքին կողմից բնական կամ արհեստական մորթին ամրացված հագուստի 
առարկաները, երբ մորթին ունի գործառական (ոչ դրվագման համար) նշանակություն 
(14.20) 
- պուլովերները և համանման արտադրատեսակները տրիկոտաժից, ներառյալ 
բաճկոնակները (14.39)  
- աշխատանքային հագուստը (14.12) 
- կաշվից հագուստը (14.11) 
- մորթուց հագուստը (14.20) 
- սպիտակեղենը (14.14) 
- մանկական հագուստը (14.19.11 և 14.19.21) 
- ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը (14.19.32) 
- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.13.21.100 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
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14.13.21.110 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.21.140 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.21.150 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական 
թելերից 

14.13.21.180 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

14.13.21.190 Վերարկուներ, կիսավերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 
արտադրատեսակներ համանման, բաճկոններ տաք «պարկա» կամ «ալյասկա» 
տեսակի, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

14.13.21.200 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.13.21.210 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.21.220 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

14.13.21.240 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.21.250 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական թելերից 

14.13.21.280 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

14.13.21.290 Բաճկոններ տաք «անորակ» տեսակի (ներառյալ դահուկային), 
հողմապահպան,փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ համանման, բացի 
տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.22 Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե 
կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար  

14.13.22.100 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.22.110 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
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14.13.22.120 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 
14.13.22.140 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.22.160 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.13.22.170 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

արհեստական 
14.13.22.180 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 
14.13.22.190 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.22.200 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.22.210 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.13.22.240 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.22.260 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.13.22.270 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

արհեստական 
14.13.22.290 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.23 Պիջակներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 

համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.23.300 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.13.23.310 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.13.23.320 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 
14.13.23.340 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.13.23.360 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.13.23.370 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 
14.13.23.380 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 
14.13.23.390 Պիջակներ, բլայզերներ, ժակետներ, պիջակներ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 
14.13.24 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 

կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») մանածագործական նյութերից, բացի 
տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց 
կամ տղաների համար 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 
 
 -վերնազգեստի պատրաստի առարկաներ գործվածքային կտորեղենից` 
տղամարդկանց կամ տղաների համար:  
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Բացառվում է` 
- տրիկոտաժե վերնազգեստը (14.13.1) 
- բնական և բաղադրանյութային կաշվե աստառով հագուստի առարկաները կամ 
արտաքին կողմից բնական կամ արհեստական մորթին ամրացված հագուստի 
առարկաները, երբ մորթին ունի գործառական (ոչ դրվագման համար) նշանակություն 
(14.20) 
- պուլովերները և համանման արտադրատեսակները տրիկոտաժից, ներառյալ 
բաճկոնակները (14.39)  
- աշխատանքային հագուստը (14.12) 
- կաշվից հագուստը (14.11) 
- մորթուց հագուստը (14.20) 
- սպիտակեղենը (14.14) 
- մանկական հագուստը (14.19.11 և 14.19.21) 
- ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը (14.19.32) 
- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 
 
Տվյալ ենթակարգի տերմինների նշանակությունը տրված է 14 հատվածի  
պարզաբանումներում: 

14.13.24.400 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.13.24.410 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.24.411 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, «ջինս» գործվածքից 

14.13.24.412 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, վելվետից, կտրովի խավով 

14.13.24.419 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե գործվածքից այլ 

14.13.24.420 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

14.13.24.440 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.24.460 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

14.13.24.470 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

14.13.24.480 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

14.13.24.490 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.24.500 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 
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14.13.24.510 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.24.540 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.24.560 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

14.13.24.570 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

14.13.24.580 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

14.13.24.590 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.24.600 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.13.24.610 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.13.24.640 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.13.24.660 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 

14.13.24.670 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, արհեստական 

14.13.24.690 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.3 Այլ վերնազգեստ կանանց կամ աղջիկների համար  
14.13.31 Վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ, անջրանցիկ վերարկուներ գլխանոցով, 

տաք բաճկոններ, հողմապահպաններ, փոթորքապահպաններ և 
մանածագործական համանման արտադրատեսակներ, բացի տրիկոտաժե կամ 
գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ  աղջիկների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- վերնազգեստի պատրաստի առարկաներ գործվածքային կտորեղենից` կանանց 
կամ աղջիկների համար:  
 
Բացառվում է` 
- տրիկոտաժե վերնազգեստը (14.13.1) 
- բնական և բաղադրանյութային կաշվե աստառով հագուստի առարկաները կամ 
արտաքին կողմից բնական կամ արհեստական մորթին ամրացված հագուստի 
առարկաները, երբ մորթին ունի գործառական (ոչ դրվագման համար) նշանակություն 
(14.20) 
- պուլովերները և համանման արտադրատեսակները տրիկոտաժից, ներառյալ 
բաճկոնակները (14.39)  
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- աշխատանքային հագուստը (14.12) 
- կաշվից հագուստը (14.11) 
- մորթուց հագուստը (14.20) 
- սպիտակեղենը (14.14) 
- մանկական հագուստը (14.19.11 և 14.19.21) 
- ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը (14.19.32) 
- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.13.31.100 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ` գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.31.110 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ` գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք  «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.31.120 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.13.31.140 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.31.150 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

14.13.31.180 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա» տեսակի (ներառյալ դահուկային), բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.13.31.190 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով,բաճկոններ տաք «պարկա», «ալյասկա»  տեսակի (ներառյալ 
դահուկային), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

14.13.31.200 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.31.210 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.31.220 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.13.31.240 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.31.250 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական 
թելերից 

14.13.31.280 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 
համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.13.31.290 Բաճկոններ հողմապահպան, փոթորկապահպան և արտադրատեսակներ 



811 
 

համանման, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 
մանածագործվածքից այլ 

14.13.32 Կոստյումներ և լրակազմեր մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե 
կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

14.13.32.100 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.13.32.110 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.13.32.120 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 
14.13.32.140 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց և աղջիկների համար, բրդե 
14.13.32.160 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.13.32.170 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 
14.13.32.180 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 
14.13.32.190 Կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.32.200 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց և աղջիկների համար 
14.13.32.210 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բանբակե 
14.13.32.220 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 
14.13.32.240 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.13.32.260 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.13.32.270 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 
14.13.32.280 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 
14.13.32.290 Լրակազմեր, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.13.33 Ժակետներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 

համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.13.33.310 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.13.33.320 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 
14.13.33.340 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.13.33.360 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.13.33.370 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 
14.13.33.380 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 
14.13.33.390 Ժակետներ, բլայզերներ, պիջակներ, պիջակ տեսակի բաճկոններ, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 
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14.13.34 Զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), շրջազգեստ-տաբատներ 
մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից, կանանց կամ աղջիկների համար 
 
Տվյալ ենթակարգի տերմինների նշանակությունը տրված է 14 հատվածի 
պարզաբանումներում: 

14.13.34.100 Զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.34.110 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.13.34.120 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.34.140 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց և 
աղջիկների համար, վուշե 

14.13.34.160 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, բրդե 

14.13.34.170 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.34.180 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.34.190 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների, մետաքսե 

14.13.34.200 Զգեստներ և անթև զգեստներ (սարաֆաններ), բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ 
աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.34.210 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.34.220 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց և աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.34.240 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.13.34.260 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.34.270 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.34.280 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.34.290 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.13.34.299 Կիսաշրջազգեստներ (յուբկա) և շրջազգեստ-տաբատներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.35 Տաբատներ, կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, 
կարճատաբատներ («բրիջ» և «շորտ») մանածագործական նյութերից, բացի 
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տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.13.35.100 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար 

14.13.35.110 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.35.111 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, «ջինս» գործվածքից 

14.13.35.112 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, վելվետից, կտրովի խավով 

14.13.35.119 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բամբակե գործվածքից այլ 

14.13.35.120 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.13.35.140 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.35.160 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.35.170 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.35.180 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար,  մետաքսե 

14.13.35.190 Տաբատներ և կարճատաբատներ («բրիջ» տեսակի), բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.35.200 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար 

14.13.35.210 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.13.35.240 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.35.260 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.35.270 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.35.280 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.13.35.290 Կոմբինիզոններ լանջապանակներով և ուսափոկերով, բացի տրիկոտաժե, կանանց 
կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.35.300 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

14.13.35.310 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների, բամբակե 
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14.13.35.340 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.13.35.360 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 

14.13.35.370 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, արհեստական 

14.13.35.390 Կարճատաբատներ («շորտ» տեսակի, բացի լողազգեստից), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.13.4 Գործածված հագուստ և համանման այլ գործածված արտադրատեսակներ 

14.13.40 Գործածված հագուստ և համանման այլ գործածված արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատված 14 տարբեր ստորադիրքերում դասակարգված արտադրատեսակներ, որոնք 
անկախ նրանից կարիք ունեն նորոգման կամ մաքրման, թե ոչ պարտադիր պետք է 
լինեն զգալի մաշված, պետք է պահվեն և փոխադրվեն կիտվածքով` ապրանքատար 
վագոններով, ուղղակի ապրանքավանդակներով, պարկերով կամ այլ փաթեթվածքով: 
Գործածված հագուստը սովորաբար վաճառվում է մեծ խմբաքանակով, վերավաճառքի 
նպատակով:  

Համաձայն վերը նշված պահանջների, տվյալ ենթակարգը ներառում է հետևյալ 
ապրանքները` 

- մանածագործվածքից հագուստ և հագուստի պարագաներ (գլխաշորեր, շալեր, 
ձեռնոցներ, օձիքներ), վերմակներ և ծածկոցաշալեր, անկողնու և սեղանի 
սպիտակեղեն, գեղազարդ արտադրատեսակներ, հագուստի այլ պարագաներ  

- կոշիկ և գլխարկներ տարբեր տեսակի նյութերից, բացի ասբեստից (կաշի, ռետին, 
մանածագործական նյութեր, պլաստիկ զանգված և այլն)  

 

Բացառվում է` 

- ջուլհակության, ներկման և գործվածքի այլ արատներով կամ արտադրության 
կեղտոտվածքներով նոր արտադրատեսակները (14.13.3) 

- գորգերը և ուրիշ մանածագործվածքից պատվածքները, ներառյալ ձեռքի գորգերը, 
գոբելենները, նույնիսկ զգալի մաշվածքով (13.92.16, 13.93) 

- ներքնակերի հենարանները, անկողնու պարագաները և այլ առարկաները` 
զսպանակավոր, խղովի, օրինակ, ներքնակներ, մգդակած վերմակներ, աղվամազի 
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վերմակներ, բարձեր, անկախ դրանց մաշվածքի աստիճանից (13.92, 31.03) 

- այլ մաշված առարկաները` պարկեր, պայուսակներ, վրաններ և այլն 
(դասակարգվում են 13.92.21 – 13.92.24 համապատասխան ենթակարգում) 

- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.13.40.100 Հագուստ հագած և պարագաներ հագուստի (հագուստ, գլխաշորեր, շալեր, 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ, ձեռնոցներ, օձիքներ), նախկինում օգտագործված 

14.13.40.200 Վերմակներ և ծածկոցաշալեր, նախկինում օգտագործված 
14.13.40.300 Սպիտակեղեն անկողնու և սեղանի, նախկինում օգտագործված 
14.13.40.400 Արտադրատեսակներ գեղազարդ, նախկինում օգտագործված 
14.13.40.500 Կոշիկ տարբեր տեսակի նյութերից, բացի ասբեստից, նախկինում օգտագործված 
14.13.40.600 Գլխարկներ տարբեր տեսակի նյութերից, նախկինում օգտագործված 
14.13.40.900 Պարագաներ և մասեր հագուստի և կոշիկի, այլ, նախկինում օգտագործված 
14.13.9 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.13.99 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.13.99.000 Վերնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.14 Ներքնազգեստ 
14.14.1 Ներքնազգեստ տրիկոտաժե և գործած 
14.14.11 Վերնաշապիկներ տրիկոտաժե կամ գործած, տղամարդկանց կամ տղաների 

համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-տրիկոտաժե կամ գործվածքային նյութերից վերնաշապիկներ և շապիկներ, 
վարտիքներ տղամարդկանց կամ տղաների համար, կանանց բլուզներ, շապիկներ 
(կոմբինացիաներ), ներքին կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), պենյուարներ, ներքին 
տաբատներ, ներքին սպիտակեղենի այլ առարկաներ, տղամարդկանց կամ տղաների 
ննջազգեստներ, գիշերանոցներ, կիսավարտիքներ, խալաթներ, տնային հագուստ, 
ֆուֆայկաներ, մայկաներ և անմիջական մարմնի վրա հագնելու համար համանման 
այլ արտադրատեսակներ: 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի տրիկոտաժե 
վերնաշապիկներ և շապիկներ տղամարդկանց կամ տղաների համար, ներառյալ 
հանովի օձիքով շապիկները, սպորտային և հանգստի համար վերնաշապիկները: 
 
տղամարդկանց կամ տղաների վերնաշապիկները և շապիկները ծածկում են մարմնի 
վերևի մասը, ունեն երկար կամ կարճ թևեր, կարող են ունենալ օձիք և գրպաններ, 
առջևից լրիվ կտրվածքով կամ մասնակի կտրվածքով վզի մասում:  
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Բացառվում է` 
- ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը, պատվածքով կամ 
տոգորված մանածագործվածքից (14.19.32) 
- 14.12.30 ենթակարգում դասակարգվող աշխատանքային հագուստը 
- արտահագուստը (14.19.12 և 14.19.22) 
- գիշերային շապիկները (14.14.12) 
- 14.14.30 ենթակարգում դասակարգվող մայկաները, ֆուֆայկաները և այլն 
- հողմապահպան, փոթորկապահպան և նման տեսակի հագուստը, որի ներքևի մասը 
ձգվում է գոտիով (14.13.11), կարդիգանները, ժակետները (14.13.12) 
- առանց թևերի հագուստը (14.14.30) 
- արտադրատեսակները, որոնց 10x10 սմ-ից պակաս մակերեսի, յուրաքանչյուր 
ուղղությամբ 1 գծային սանտիմետրի վրա միջին հաշվով հանգույցների քանակը 10-ից 
քիչ է  

14.14.11.100 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.14.11.110 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

բամբակե 
14.14.11.140 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

բրդե 
14.14.11.160 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

սինթետիկ 
14.14.11.170 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

արհեստական 
14.14.11.190 Վերնաշապիկներ և շապիկներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.12 Մայկաներ, վարտիքներ, կիսավարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, 

խալաթներ, բաղնիքի խալաթներ և համանման տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ տղամարդկանց կամ տղաների համար  

14.14.12.200 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.14.12.210 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.14.12.240 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

14.14.12.250 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

14.14.12.290 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.12.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.14.12.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստեր տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.14.12.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 
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14.14.12.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.12.400 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.14.12.410 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.14.12.413 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, խավավոր 
14.14.12.419 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

գործվածքից այլ 
14.14.12.490 Խալաթներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.12.500 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.14.12.510 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.14.12.513 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, խավավոր 
14.14.12.519 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

գործվածքից այլ 
14.14.12.590 Մայկաներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.13 Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ տրիկոտաժե կամ գործած, կանանց կամ 

աղջիկների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի բլուզներ, շապիկներ, 
վերնաշապիկներ կանանց կամ աղջիկների համար: 

  Կանանց կամ աղջիկների համար տարբեր ձևվածքի բլուզները ծածկում են 
մարմնի վերևի մասը, լինում են թևերով կամ առանց թևերի, օձիքով կամ առանց 
օձիքի, վզի մասում ցանկացած բացվածքով կամ ուսափոկերով, կոճակներով կամ այլ 
օղլակներով, գեղազարդ դրվագումով (կամ առանց դրան), ինչպիսիք են` 
փողկապները, ժաբոները, ձեռագործ և ժանեկավոր եզրակալները, վզարկուները:  

 Կանանց կամ աղջիկների համար վերնաշապիկները` («բատնիկներ», 
«բլուզոններ»), ծածկում են մարմնի վերևի մասը, առջևից ունեն լրիվ կտրվածք կամ 
վզի մոտ մասնակի կտրվածք, լինում են թևերով, սովորաբար օձիքով, գրպաններով 
(բացառությամբ գոտկատեղից ցածր տեղադրված գրպանները) կամ առանց 
գրպանների: կանանց կամ աղջիկների համար վերնաշապիկները («բատնիկներ», 
«բլուզոններ») ձևվածքով նման են տղամարդկանց կամ տղաների վերնաշապիկներին 
և կոճկվում են աջից ձախ, կարող են ունենալ չկոճկվող եզրերով կտրվածք: 

«Շապիկ»` թեթև, տրիկոտաժե կամ հելունով գործված, շապիկի ձևվածքի 
հագուստ, բամբակից կամ առանց խավի քիմիական թելքից, ոչ խավավոր 
գործվածքից, միագույն կամ բազմագույն, գրպաններով կամ առանց գրպանների, 
երկար կամ կարճ կիպ թևերով, կիպ կամ ավելի բաց վզի կտրվածքով (կլոր, ձվածիր, 
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քառակուսի կամ V- ձև), ներառյալ ուսափոկերովները:  

 

Բացառվում է` 

- հագուստը, որը շնորհիվ իր ձևի դիտվում է որպես զգեստ: 

14.14.13.100 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

14.14.13.110 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բամբակե 

14.14.13.140 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բրդե 

14.14.13.150 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, քիմիական թելերից 

14.14.13.180 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, մետաքսե 

14.14.13.190 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.14 Կոմբինացիաներ, ներքին կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), կիսավարտիքներ, 
վարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, պենյուարներ, խալաթներ, 
բաղնիքի խալաթներ և համանման տրիկոտաժե կամ գործած 
արտադրատեսակներ կանանց կամ աղջիկների համար  
 

Տվյալ ենթակարգում օգտագործված տերմինները նշանակում են` 

«Վարտիքներ»` կանանց կամ աղջիկների տակի զգեստ, որ հագնում են 
անմիջապես մարմնի վրա՝ գոտկատեղից ցած:  

 

«Գիշերանոց»` հագուստ, որը կազմված է երկու առարկայից` մարմնի վերևի 
մասը ծածկող ժակետից և հասարակ ձևվածքի տաբատից կամ կարճատաբատից: 
Ննջազգեստի այս մասերը համադրելի են չափսերով, ձևվածքով, գործվածքով, 
գույնով և վերջնամշակման աստիճանով: Նման հագուստը, որպես ննջազգեստ 
դասակարգելու համար, կողմնորոշիչ են համարվում գործվածքի տեսակը, ազատ 
ձևվածքը և անհարմար մասերի` խոշոր կոճակների, զարդարանքների և այլնի, 
բացակայությունը: Կարճ գիշերաշապիկից և համեմատական կարճ կիսավարտիքից 
կազմված կանանց կամ աղջիկների համար «babydolls» տեսակի լրակազմերը 
նույնպես դիտվում են որպես ննջազգեստ: 
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Այստեղ են դասակարգվում նաև ֆուֆայկաները և նման բլուզները:  

14.14.14.200 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.14.210 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.14.14.240 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.14.14.250 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

14.14.14.290 Վարտիքներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից 
այլ 

14.14.14.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.14.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

բամբակե 
14.14.14.360 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

սինթետիկ 
14.14.14.370 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

արհեստական 
14.14.14.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.14.400 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.14.410 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

բամբակե 
14.14.14.413 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

բամբակե, խավավոր 
14.14.14.419 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

բամբակե, այլ 
14.14.14.440 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.14.14.450 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

քիմիական թելերից 
14.14.14.490 Խալաթներ և պենյուարներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.14.500 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ  տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար 
14.14.14.510 Կոմբինացիաներ և ներքնակիսաշրջազգեստներ  տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար, բամբակե 
14.14.14.540 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար, բրդե 
14.14.14.560 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.14.14.570 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար, արհեստական 
14.14.14.590 Կոմբինացիաներ և ներքին կիսաշրջազգեստներ    տրիկոտաժե, կանանց կամ 

աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 
14.14.2 Ներքնազգեստ, բացի տրիկոտաժե և գործած ներքնազգեստից 
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14.14.21 Վերնաշապիկներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 
համանման արտադրատեսակներից, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.14.21.100 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.14.21.110 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.14.21.120 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, վուշե 

14.14.21.140 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բրդե 

14.14.21.150 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, քիմիական թելերից 

14.14.21.180 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մետաքսե 

14.14.21.190 Վերնաշապիկներ և շապիկներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.22 Վարտիքներ, կիսավարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, խալաթներ, 
բաղնիքի խալաթներ և համանման արտադրատեսակներ մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.14.22.200 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար 

14.14.22.210 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, բամբակե 

14.14.22.220 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, վուշե 

14.14.22.280 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար, մետաքսե 

14.14.22.290 Վարտիքներ և կիսավարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների 
համար,մանածագործվածքից այլ 

14.14.22.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար 

14.14.22.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բամբակե 

14.14.22.320 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, վուշե 

14.14.22.340 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, բրդե 

14.14.22.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, քիմիական թելերից 

14.14.22.380 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
տղաների համար, մետաքսե 

14.14.22.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 
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տղաների համար,մանածագործվածքից այլ 

14.14.22.400 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.14.22.410 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
14.14.22.413 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե, 

խավավոր 
14.14.22.419 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

գործվածքից, այլ 
14.14.22.420 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 
14.14.22.440 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.14.22.450 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական 

թելերից 
14.14.22.480 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 
14.14.22.490 Խալաթներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

մանածագործվածքից այլ 
14.14.22.500 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար 
14.14.22.510 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար, բամբակե 
14.14.22.520 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար, վուշե 
14.14.22.550 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար, քիմիական թելերից 
14.14.22.580 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար, մետաքսե 
14.14.22.590 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ հագի, այլ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ 

տղաների համար,մանածագործվածքից այլ 
14.14.23 Բլուզներ, շապիկներ և վերնաշապիկներ մանածագործական նյութերից, բացի 

տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, կանանց կամ 
աղջիկների համար 

14.14.23.100 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

14.14.23.110 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բամբակե 

14.14.23.120 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, վուշե 

14.14.23.140 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բրդե 

14.14.23.150 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, քիմիական թելերից 

14.14.23.180 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, մետաքսե 



822 
 

14.14.23.190 Բլուզներ, շապիկներ, վերնաշապիկներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.24 Կոմբինացիաներ, ներքին կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), կիսավարտիքներ, 
վարտիքներ, գիշերաշապիկներ, ննջազգեստներ, պենյուարներ, խալաթներ, 
բաղնիքի խալաթներ և համանման արտադրատեսակներ մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

14.14.24.200 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

14.14.24.210 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.14.24.220 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ, այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.14.24.250 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ,  այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

14.14.24.280 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ,  այլ կիսավարտիքներ և վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.14.24.290 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ ,  այլ կիսավարտիքներր և վարտիքներ, բացի 
տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.24.300 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար 

14.14.24.310 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, բամբակե 

14.14.24.320 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, 
վուշե 

14.14.24.350 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, 
քիմիական թելերից 

14.14.24.380 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար, մետաքսե 

14.14.24.390 Գիշերաշապիկներ և ննջազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների 
համար,մանածագործվածքից այլ 

14.14.24.400 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.14.24.410 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.14.24.413 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե, խավավոր 

14.14.24.419 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ 
համանման,բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
գործվածքից այլ 

14.14.24.420 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.14.24.440 Խալաթներ և պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
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բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.14.24.450 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների, քիմիական թելերից 

14.14.24.480 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.14.24.490 Խալաթներ, պենյուարներ, տնային զգեստներ և արտադրատեսակներ համանման, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.24.500 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար 

14.14.24.510 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.14.24.520 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.14.24.550 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական 
թելերից 

14.14.24.580 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.14.24.590 Կոմբինացիաներ և տակի կիսաշրջազգեստներ (յուբկաներ), բացի տրիկոտաժե, 
կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.14.25 Կրծկալներ, սեղմիրաններ, գոտիներ, տաբատակալներ, կախակապեր, 
համանման արտադրատեսակներ և դրանց մասերը մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից, 
կանանց կամ աղջիկների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -մարմնի մասերը ձգելու համար հագուստի առարկաներ և դրանց մասեր ցանկացած 
մանածագործվածքից, ներառյալ տրիկոտաժե կամ հելունով գործածը` 

- բոլոր տեսակի կրծկալներ 

- գոտիներ,  

- կրծկալով սեղմիրաններ  

- գոտի-տաբատակալներ, հիգիենիկ գոտիներ, կալանդներ, ըմբիշների համար 
գոտիներ, տաբատակալներ և նման արտադրատեսակներ 

- տաբատակալ` երկու միանման երիզներ, որ ուսի վրայով ձգվելով և առջևի ու ետևի 
կողմից տաբատի վրա կոճկվելով 
պահում են տաբատը: 
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Բացառվում է` 

- բացառապես ռետինից պատրաստված սեղմիրանները և գոտիները (22.19.60) 

14.14.25.300 Կրծկալներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.25.500 Գոտիներ, գոտի-վարտիքներ, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.25.600 Սեղմիրաններ կրծկալով, բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.25.700 Տաբատակալներ, կախակապեր և արտադրատեսակներ համանման, բացի 

տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.14.3 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ և տրիկոտաժե կամ գործած այլ ներքին շապիկներ  

14.14.30 Մայկաներ, ֆուֆայկաներ և տրիկոտաժե կամ գործած այլ ներքին շապիկներ  

14.14.30.300 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե 

14.14.30.310 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, բամբակե 

14.14.30.340 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, բրդե 

14.14.30.350 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, քիմիական թելերից 

14.14.30.390 Թենիսկաներ, մայկա-շորտեր, ֆուֆայկաներ և արտադրատեսակներ համանման, 
տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 

14.14.9 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.14.99 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.14.99.000 Ներքնազգեստի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.19 Այլ հագուստ և հագուստի պարագաներ   
14.19.1 Հագուստ նորածնի համար, սպորտային և այլ հագուստ, հագուստի մասեր և 

պարագաներ, տրիկոտաժե կամ գործած 
14.19.11 Հագուստ և հագուստի պարագաներ նորածնի համար, տրիկոտաժե կամ գործած 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում է` 
 
- մինչև 14 ամսական, հասակը 86 սմ չգերազանցող երեխաների համար հագուստը: 
Այստեղ են դասակարգվում նաև բարուրները: Տրիկոտաժե հագուստի առարկաները, 
որոնք, բացի այս ենթակարգի տարբեր ստորադիրքերից կարելի է դասակարգել նաև 
տվյալ հատվածի ուրիշ ենթակարգերում, այնուամենայնիվ դասակարգվում են 14.19.11 
ենթակարգում: 
 
Բացառվում է` 



825 
 

- մանկական տրիկոտաժե «կապոր» տեսակի գլխարկները (14.19.42) 
- մանկական հագուստի պարագաները, որոնք իրենց բնույթով դասակարգվում են 
արտադրանքի դասակարգման այլ հատվածներում: 

14.19.11.100 Շապիկներ անկոճակ , «կիմոնո» նորածինների համար, տրիկոտաժե 
14.19.11.200 Սողաշորեր  նորածինների  համար, տրիկոտաժե 
14.19.11.300 Վարտիքներ գործած (ռեյտուզներ) և գուլպեղեն այլ  նորածինների համար, 

տրիկոտաժե 
14.19.11.400 Կոստյումներ, հավաքածուներ անչափս,  նորածինների  համար, տրիկոտաժե 
14.19.11.500 Տակաշորեր (եռաշերտ, թանզիֆե և այլն)  նորածինների  համար 
14.19.11.900 Հագուստ և պարագաներ հագուստի  նորածինների համար, տրիկոտաժե 
14.19.12 Սպորտային համազգեստ, դահուկային համազգեստ, լողազգեստ և այլ 

տրիկոտաժե կամ գործած հագուստ  
 

Տվյալ ենթակարգում օգտագործված տերմինները նշանակում են` 

«Սպորտային համազգեստ»` երկու առարկայից, առանց աստառի, որոշ 
դեպքերում խավոտ ներքին մակերևույթով արտադրատեսակներ, որոնք 
նախատեսված են սպորտային պարապմունքների համար: Մարմնի վերևի մասի 
համար նախատեսված սպորտային հագուստն ունի լաստիկե երկար թևեր և էլաստիկ 
թևքածալեր, շղթաներ և ձգող այլ մասեր, առջևից` մասնակի կամ լրիվ կտրվածք, 
սովորաբար շղթայով, երկարությունը մինչև գոտկատեղ կամ ավելի ցածր, կարող է 
ունենալ թասակ, օձիք և գրպաններ: Սպորտային հագուստի տաբատը կարող է լինել 
ազատ կամ մարմինը գրկող, գրպաններով կամ առանց գրպանների, լաստիկե 
գոտիով, գոտկատեղը ձգող երիզով կամ այլ ձևով, առանց կոճակների կամ այլ 
օղլակի:  

«Դահուկային համազգեստ»` դահուկային կոմբինիզոն, որը նախատեսված է 
մարմնի վերևի և ներքևի մասերի համար, թևերով, օձիքով, որոշ դեպքերում նաև 
գրպաններով կամ երկու կամ երեք մասից կազմված դահուկային հավաքածու (տաք 
բաճկոն կամ համանման հագուստի առարկա շղթայով, որոշ դեպքերում լրացված 
բաճկոնակով և մինչև գոտկատեղը հասնող տաբատ կամ կոմբինիզոն): Դահուկային 
հավաքածուի բոլոր մասերը պետք է լինեն նույն հյուսվածքի, ոճի, բաղադրության 
կտորից և համապատասխան չափսերի: 

«Լողազգեստ»` լողի համար նախատեսված զգեստ: Տղամարդկանց կամ 
տղաների լողազգեստը բաղկացած է մեկ առարկայից` կարճատաբատ «շորթ» 
տեսակի կամ կիսավարտիք, էլաստիկ կամ ոչ էլաստիկ գործվածքից: Կնոջ «փակ» 
լողազգեստը նույնպես բաղկացած է մեկ առարկայից և փակում է նաև մարմնի վերևի 
մասը, իսկ «բաց» լողազգեստը բաղկացած է երկու մասից (նույն հյուսվածքի, ոճի և 
բաղադրության գործվածքից, համապատասխան չափսերի), գոտկատեղից վերևի և 
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գոտկատեղից ներքևի համար:  

  Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև ոչ տրիկոտաժե, կարած բաճկոնակներ 
(անթև զգեստներ), որպես առանձին (ոչ հավաքածուի կազմում) առարկա, ուրիշ 
խմբավորումներում չներառված կոմբինիզոններ, որպես ազդրաշոր օգտագործվող 
գործվածքի կտորներ (ազդրաշորերը ստանում են կտորի սովորական կտրատումով, 
առանց լրացուցիչ վերջնամշակման): 

Տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) կամ հատուկ նշանակություն ունեցող 
հագուստի առարկաներ, որոնք չեն ներառվել տվյալ հատվածի դիրքերում` 

- ֆարտուկներ, արտահագուստ կաթսայտներում աշխատելու համար, զանազան 
աշխատանքային հագուստ մեխանիկների, արտադրական բանվորների և այլնի 
համար 

- հագուստ եկեղեցու սպասավորների համար 

- գերատեսչական համազգեստ (զինվորական, ոստիկանական և այլն), հագուստ 
դատավորների բուժաշխատողների և այլնի համար 

- հատուկ հագուստ օդաչուների համար (էլեկտրաջեռուցմամբ) 

- հատուկ հագուստ որոշ սպորտաձևերով (օրինակ, սուսերամարտ, ձիասպորտ), 
մարմնամարզությամբ զբաղվելու համար, պարերի (օրինակ, պարահանդեսի) համար 

- ուրիշ ստորադիրքերում չներառված տրիկոտաժե կոմբինիզոններ 

 
Բացառվում է` 

- աշխատանքային կոմբինիզոնները և 14.12 դասի այլ աշխատանքային հագուստը 

- տրիկոտաժե բաճկոնակները (14.39.10) 

- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.19.12.100 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե 
14.19.12.110 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, բամբակե 
14.19.12.140 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, բրդե 
14.19.12.160 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, սինթետիկ 
14.19.12.190 Կոստյումներ սպորտային, տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 
14.19.12.300 Կոստյումներ դահուկային, տրիկոտաժե 
14.19.12.400 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.19.12.410 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 
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14.19.12.440 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 
14.19.12.460 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, սինթետիկ 
14.19.12.490 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.19.12.500 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.19.12.510 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 
14.19.12.540 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 
14.19.12.560 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, սինթետիկ 
14.19.12.590 Լողազգեստներ տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, 

մանածագործվածքից այլ 
14.19.12.900 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ 
14.19.12.910 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, բամբակե 
14.19.12.940 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, բրդե 
14.19.12.950 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, քիմիական թելերից 
14.19.12.990 Հագուստ տրիկոտաժե, այլ, մանածագործվածքից այլ 
14.19.13 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, մատնաբաց ձեռնոցներ, տրիկոտաժե կամ գործած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բոլոր տեսակի տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) ձեռնոցներ` 
առանձին մատներով, կարճ կամ մինչև արմունկը երկար ձեռնոցներ, մատնաբաց 
ձեռնոցներ (մատների մի մասը ծածկող), ինչպես նաև չավարտած տրիկոտաժե 
ձեռնոցներ, պայմանով, որ դրանք արդեն բնորոշում են պատրաստի արտադրանքը: 

 

Բացառվում է` 

- ներքին աստառով կամ արտաքին կողմից բնական կամ արհեստական մորթու 
օգտագործմամբ (ոչ գեղազարդ նպատակներով) տրիկոտաժե (մեքենայական կամ 
ձեռքի հյուսքի) ձեռնոցները (14.20.10) 

- ձեռնոցները, թաթպանները, մատնաբաց ձեռնոցները երեխաների համար (14.19.11) 

- մանածագործվածքից ձեռնոցները, բացի տրիկոտաժե (14.19.23) 

14.19.13.100 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, տրիկոտաժե կամ գործած, 
բամբակե, տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյութերով կամ ռետինով 

14.19.13.110 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, տրիկոտաժե կամ գործած, բրդե, 
տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյութերով կամ ռետինով 

14.19.13.120 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, սինթետիկ, տոգորված կամ 
պատված պոլիմերային նյութերով կամ ռետինով 
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14.19.13.190 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց տրիկոտաժե, այլ (բացի 
տոգորված կամ պատված պոլիմերային նյոթերով կամ ռետինով) 

14.19.19 Այլ պատրաստի պարագաներ հագուստի համար, հագուստի մասեր կամ 
հագուստի պարագաներ, տրիկոտաժե կամ գործած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գլխաշորեր, շալեր, վզարկուներ (վզարկուներ), վզպատ թաշկինակներ, թիկնոցներ, 
քողեր և այլն 

- փողկապներ, թիթեռնաձև կապած փողկապներ, վզի թաշկինակներ  

- անթապաններ, ուսատակդիրներ և նման այլ տակդիրներ 

- բոլոր տեսակի գոտիներ, էլաստիկ և ոչ էլաստիկ, այդ թվում ճարմանդներով, 
զարդերով (օրինակ, թանկարժեք մետաղներից), զարդարված թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերով 

- ձեռնամուշտակներ, ներառյալ երեսից բնական կամ արհեստական մորթով 
դրվագված ձեռնամուշտակները 

- թևնոցներ 

- ծնկակալներ, բացի սպորտի բնագավառում օգտագործվող ծնկակալները 

- տարբերիչ նշաններ, խորհրդանշաններ և այլն 

- անջրանցիկ վերարկուների և համանման հագուստի համար, որպես առանձին 
արտադրատեսակ հանդիսացող մգդակած հանովի աստառներ 

- գրպաններ, թևեր, նեղ ժանյակե օձիքներ, շալեր, տարբեր տեսակի զարդարանքներ 
և համանման առարկաներ 

- թաշկինակներ 

- մազերը պահող կամ ցրտից պաշտպանող գլխակապեր, գործած ականջակալներ, 
բազկակապեր և այլն 

 

Բացառվում է` 

- մանկական հագուստի տրիկոտաժե պարագաները (14.19.11) 

- կրծկալները, սեղմիրանները, գոտիները, տաբատակալները, կախակապերը, 
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համանման արտադրատեսակները և դրանց մասերը (14.14.25)  

- արտադրական կիրառման գոտիները (օրինակ, ապակի մաքրողների, 
էլեկտրիկների համար) (13.92.29) 

- մազերի համար ցանցերը, տրիկոտաժե գլխարկները (14.19.42) և դրանց 
պարագաները (14.19.43) 

- փետուրներից դրվագները (32.99.59) 

- արհեստական ծաղիկներից, մրգերից դրվագները (32.99.55) 

- տրիկոտաժե ժապավենները սեղմակոճակներով կամ կեռիկներով և օղակներով 
(32.99.23) 

- շղթաներ (32.99.23) 

- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.19.19.300 Շալեր, թիկնոցներ, վզարկուներ, վզպատներ, քողեր, գլխաշորեր և 
արտադրատեսակներ համանման 

14.19.19.500 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ 
14.19.19.900 Պարագաներ հագուստի, այլ 
14.19.2 Հագուստ նորածնի համար, այլ հագուստ և հագուստի պարագաներ 

մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման 
արտադրատեսակներից 

14.19.21 Հագուստ նորածնի համար և հագուստի պարագաներ մանածագործական 
նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած համանման արտադրատեսակներից  

14.19.21.100 Հագուստ նորածինների համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, 
բամբակե 

14.19.21.200 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, 
վուշե 

14.19.21.400 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, բրդե 
14.19.21.600 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, 

սինթետիկ 
14.19.21.800 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, 

մետաքսե 
14.19.21.900 Հագուստ նորածինների  համար և հագուստի պարագաներ, բացի տրիկոտաժե, 

մանածագործվածքից այլ 
14.19.22 Սպորտային կոստյումներ, դահուկային կոստյումներ, լողազգեստներ և այլ 

հագուստ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 
համանման արտադրատեսակներից 

14.19.22.100 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
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14.19.22.110 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բամբակե 

14.19.22.120 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, վուշե 

14.19.22.140 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, բրդե 

14.19.22.150 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, քիմիական թելերից 

14.19.22.180 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մետաքսե 

14.19.22.190 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.19.22.200 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.19.22.210 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բամբակե 

14.19.22.220 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, վուշե 

14.19.22.240 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, բրդե 

14.19.22.250 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, քիմիական թելերից 

14.19.22.280 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մետաքսե 

14.19.22.290 Սպորտային կոստյումներ և հագուստ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
բացի տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար, մանածագործվածքից այլ 

14.19.22.300 Սպորտային կոստյումներ, բացի տրիկոտաժե 
14.19.22.400 Լողազգեստներ, բացի տրիկոտաժե, տղամարդկանց կամ տղաների համար 
14.19.22.500 Լողազգեստներ, տրիկոտաժե, կանանց կամ աղջիկների համար 
14.19.23 Թաշկինակներ, շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, փողկապներ, ձեռնոցներ և այլ 

պատրաստի պարագաներ հագուստի համար. հագուստի մասեր կամ 
պարագաներ մանածագործական նյութերից, բացի տրիկոտաժե կամ գործած 
համանման արտադրատեսակներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ձեռքի թաշկինակներ, վզարկուներ, վզկապ թաշկինակներ և համանման 
արտադրատեսակներ քառակուսի կամ այլ ձևով, 60 սմ-ից ոչ ավել կողմով, եզրերը` 
ուղիղ կամ ատամնաձև, խծպած, պաթաթած, եզրավորած կամ ծոպերով: Ծոպերով 
թաշկինակների, վզարկուների կողմերի երկարությունը պետք է ներառի նաև ծոպերը: 
Ձեռքի թաշկինակները կարող են լինել նաև ժանյակե: Ներառում է նաև կտորով 
գործվածք, կազմված թաշկինակների կամ վզարկուների տեսքով մի քանի 
քառակուսիներից, որոնք կտրատելով որոշակի գծերով, դառնում են առանձին 
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արտադրատեսակներ, ծոպերով, և պատրաստ են օգտագործման առանց հետագա 
վերջնամշակման: Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են նաև կտորները, որոնք 
կտրատելով և առանձին թելերի արտաձգումով ստանում են թաշկինակի կամ 
վզարկուի տեսք: 
 
- տղամարդկանց կամ տղաների փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, 
վզարկուների տեսքով փողկապներ և այլն, ներառյալ օձիքին հարմար ամրացնելու 
համար տարբեր հարմարանքներով փողկապներ, ինչպես նաև փողկապների 
արտադրության համար ձևվածքները: 

Ներառում է 14 հատվածի ուրիշ խմբավորումներում չներառված բոլոր 
մանածագործվածքային, բացի տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի), 
պարագաները: 

  Այստեղ են դասակարգվում նաև հագուստի և հագուստի պարագաների 
մասերը, ոչ տրիկոտաժե և ոչ գործված, բացի 14.14.25 ենթակարգում ներառված 
արտադրատեսակների մասերից: 

- սովորաբար ռետինապատ գործվածքից կամ մանածագործվածքով պատած 
ռետինից անթապաններ, բացառությամբ լրիվ ռետինից կամ պլաստիկից 
պատրաստված անթապանները, որոնք դասակարգվում են (22.19.60 կամ 22.29.10) 

- մանածագործվածքով պատած ուսատակդիրներ և նման այլ տակդիրներ վատինից, 
թաղիքից կամ մանածագործվածքային թափոններից, բացառությամբ 
մանածագործվածքով չպատված ռետինե ուսատակդիրները և նման այլ տակդիրները 
(22.19.60) 

- բոլոր տեսակի գոտիներ մանածագործվածքից, այդ թվում` զինվորական և 
եկեղեցական հագուստի համար, էլաստիկ և ոչ էլաստիկ կամ մետաղական թելից, 
ներառյալ թանկարժեք մետաղներից ճարմանդներ և այլ զարդեր ունեցողները, 
ինչպես նաև թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերով պատվածները 

- ձեռնամուշտակներ, ներառյալ երեսից բնական կամ արհեստական մորթով 
դրվագված ձեռնամուշտակները 

- թևնոցներ 

- նավաստիների համար օձիքներ 

- ծոպերիզավոր ուսադիրներ, թևակապեր 

- տարբերիչ նշաններ, խորհրդանշաններ և այլն 

- քուղեր և օղլակներ 
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- անջրանցիկ վերարկուների և համանման հագուստի համար, որպես առանձին 
արտադրատեսակ հանդիսացող մգդակած հանովի աստառներ 

- գրպաններ, թևեր, թեզանիքներ, նեղ ժանյակե օձիքներ, ժաբոներ, տարբեր 
տեսակի զարդարանքներ և համանման առարկաներ 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսայները հաճախ պատրաստվում են 
ժանյակներից կամ ձեռագործներից: 

 

Բացառվում է`  
 
- ձեռքի թաշկինակները թղթից, թաղանթանյութի վատինից կամ թաղանթանյութի 
թելքից պաստառներից (17.22.12) 
- ոչ գործվածքային նյութերը, ուղղակի կտրատած քառակուսիների և եռանկյունիների 
ձևով (13.95.10) 
- գործվածքը, ուղղակի կտրտած քառակուսիների ձևով և գործած, սակայն անավարտ 
կամ առանց ծոպերի եզրերով (13.99.12) 
- թաշկինակների կամ վզարկուների նման արտադրատեսակները, ուրիշ, ոչ 
քառակուսի ձևի, կամ 60 սմ-ից ավելի կողմով քառակուսի կամ համարյա քառակուսի 
ձևի (14.19.13) 
- մանածագործական նյութերից կոշիկ առանց կոշկատակի 
- փողկապի երկարությամբ ուղղակի լայնակի կտրատած կտորի շերտերը 
- տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսված) փողկապները, թիթեռնաձև 
փողկապները, վզի թաշկինակները (14.19.19) 
- ժաբոները և համանման արտադրատեսակները (14.19.23) 
- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 
 
- վերջնամշակման պատրաստի արտադրատեսակները (պոմպոններ, զարդափնջեր, 
13.99.12 ենթակարգում դասակարգված գործած արտադրատեսակներ) (13.99) 

- մանկական հագուստի պարագաները (14.19.21) 

- արտադրական կիրառման գոտիները (օրինակ, ապակի մաքրողների, 
էլեկտրիկների համար) (13.92.29) 

- փետուրներից դրվագները (32.99.59) 

- արհեստական ծաղիկներից, մրգերից դրվագները (32.99.55) 

- սեղմակոճակներով կամ կեռիկներով և օղակներով ժապավենները (13.96.17, 
32.99.23) 
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- օղլակները, շղթաները (32.99.23) 

- հագուստի առարկաների վերջնամշակման ծառայությունները (13.30) 

14.19.23.100 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե 
14.19.23.110 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, բամբակե 
14.19.23.180 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, մետաքսե 
14.19.23.190 Թաշկինակներ ձեռքի, բացի տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 
14.19.23.300 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե 
14.19.23.310 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, բամբակե 
14.19.23.340 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, բրդե 
14.19.23.360 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, սինթետիկ 
14.19.23.370 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, արհեստական 
14.19.23.380 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, մետաքսե 
14.19.23.390 Շալեր, վզարկուներ, վզպատներ, թիկնոցներ, քողեր և արտադրատեսակներ 

համանման, բացի տրիկոտաժե, մանածագործվածքից այլ 
14.19.23.500 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի տրիկոտաժե 
14.19.23.550 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի տրիկոտաժե, 

քիմիական թելերից 
14.19.23.580 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի տրիկոտաժե, 

մետաքսե 
14.19.23.590 Փողկապներ, թիթեռնաձև փողկապներ, վզի թաշկինակներ, բացի տրիկոտաժե, 

մանածագործվածքից այլ 
14.19.23.700 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, բացի տրիկոտաժե 
14.19.23.900 Պարագաներ հագուստի և մասեր, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
14.19.23.930 Պարագաներ հագուստի, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

14.19.23.950 Մասեր հագուստի, բացի տրիկոտաժե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
14.19.3 Հագուստի պարագաներ կաշվից. հագուստ ֆետրից կամ ոչ գործվածքային 

նյութերից. հագուստ մանածագործական նյութերից պատվածքով 
14.19.31 Հագուստի պարագաներ բնական և բաղադրանյութային կաշվից, բացի 

սպորտային կաշվե ձեռնոցներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բնական և համակցված կաշվից հագուստի պարագաներ` ձեռնոցներ, գոտիներ, 
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փամփշտակալներ, լայնագոտիներ, բազպաններ: 
 
- կաշվե ձեռնոցներ, թաթպաններ, մատնաբաց ձեռնոցներ, ինչպես նաև 
արդյունաբերությունում օգտագործվող պաշտպանական ձեռնոցներ: 
Պաշտպանական ձեռնոցները (որոշ դեպքերում թեքածալերով) հիմնականում 
պատրաստվում են դաբաղումից հետո մշակման չենթարկված կոպիտ մակերևույթով 
հաստ խիտ կաշվից: Այստեղ են դասակարգվում նաև այն պաշտպանական 
ձեռնոցները, որոնց միայն ափի մասը և ամրացնող մասն են պատրաստված կաշվից: 
 Կաշվից և մորթուց կամ կաշվից և արհեստական մորթուց ձեռնոցները բոլոր 
դեպքերում դասակարգվում են տվյալ դիրքում: Տվյալ դիրքը ներառում է նաև ձևված 
ձեռնոցներ, թաթպաններ, մատնաբաց ձեռնոցներ: 
 
- գոտիներ, լայնագոտիներ, փոկեր, փոկեր մեկ կամ մի քանի ամրացված 
գրպաններով, սուսերակալներ և փամփշտակալներ, նույնիսկ եթե դրանք ունեն 
թանկարժեք մետաղներից կամ մետաղապատ թանկարժեք մետաղներով մասեր, 
զարդարված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերով, այն պայմանով որ դրանք 
չեն փոխում նշված արտադրատեսակները բնութագրող հատկանիշները: Տվյալ դիրքը 
ներառում է նաև կտրատած կաշվե զոլեր, որոնք դիտվում են որպես 
նախապատրաստվածքներ գոտիների համար: 
 
- տարբեր տեսակի տաբատակալներ, թեզանիքներ, բազպաններ, փողկապներ 
կաշվից 
 
Բացառվում է` 
 
- սպորտային կաշվե ձեռնոցները (32.30.15) 
- ձեռնոցների արտադրության համար նախատեսված կաշվե մասերը, ձևված և 
արտահատած ըստ տվյալ ձևանու, բացի բութ մատից և մնացած մատներից (15.12.19) 
- հագուստի առարկա չհանդիսացող կոշիկի քուղերը (15.12.19) 
- ժամացույցների փոկերը (15.12.13) 

14.19.31.100 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

14.19.31.130 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, պաշտպանական բոլոր մասնագիտությունների համար 

14.19.31.150 Ձեռնոցներ, թաթպաններ, ձեռնոցներ մատնաբաց, կաշվե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այլ (բացի պաշտպանականից բոլոր մասնագիտությունների 
համար) 

14.19.31.200 Գոտիներ, փոկեր, սուսերակալներ և փամփշտակալներ կաշվե 
14.19.31.900 Պարագաներ հագուստի կաշվե, այլ 
14.19.32 Հագուստ ֆետրից կամ ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերից, 

պատվածքով կամ տոգորված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- բոլոր տեսակի տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) հագուստ` 
անջրանցիկ վերարկուներ, անձրևանոցներ, առանց շնչառական սարքավորանքի 
ճառագայթումից պաշպպանող հագուստ և տարբեր կոստյումներ` ռետինապատած, 
տոգորված կամ պատվածքով պաստառներից, չբաժանելով դրանք տղամարդու կամ 
կնոջ հագուստի:  

- հագուստի այն առարկաները, որոնք իրենց բնութագրով կարող են դասակարգվել և 
14.19.32 ենթակարգում, և տվյալ հատվածի այլ ենթակարգերում, բացառությամբ 
14.19.11 և 14.19.21 ենթակարգերի:  

- ոչ գործվածքային նյութերից հագուստը, մասնավորապես կլինիկաներում 
միանգամյա օգտագործվող հագուստը: 

 

Բացառվում է` 

- տրիկոտաժե մանկական հագուստը (14.19.11) 

- մգդակած մանածագործվածքի կտորներից պատրաստված հագուստը (18.22.11 և 
18.22.21) 

- տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի) ձեռնոցները, թաթպանները, 
մատնաբաց ձեռնոցները, տրիկոտաժե հագուստի պարագաները (14.13.11 և 14.19.19) 

- թղթից, թաղանթանյութի վատինից կամ թաղանթանյութի թելքի պաստառներից 
հագուստը (17.22.12) 

- մանկական հագուստը, բացի տրիկոտաժե (14.19.21) 

14.19.32.100 Հագուստ տրիկոտաժե (մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի), գործվածքից 
ռետինապատված, տոգորված կամ պատվածքով 

14.19.32.300 Հագուստ ֆետրից, թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութերից 
14.19.32.330 Հագուստ ֆետրից և թաղիքից, տոգորված կամ չտոգորված, պատվածքով կամ 

առանց պատվածքի, երկտակած կամ ոչ երկտակած 
14.19.32.350 Հագուստ ոչ գործվածքային նյութերից տոգորված կամ չտոգորված, պատվածքով 

կամ առանց պատվածքի, երկտակած կամ ոչ երկտակած 
14.19.32.500 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 

բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորքապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, մանածագործվածքից, ռետինապատված 
գործվածքից, տոգորված կամ պատվածքով 



836 
 

14.19.32.530 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ 
գլխանոցով,բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, 
փոթորքապահպան և արտադրատեսակներ համանման, 
մանածագործվածքից,ռետինապատված գործվածքից, տոգորված կամ պատվածքով, 
տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.19.32.550 Վերարկուներ, վերարկուներ անջրանցիկ, վերարկուներ անջրանցիկ գլխանոցով, 
բաճկոններ տաք (ներառյալ դահուկային), հողմապահպան, փոթորքապահպան և 
արտադրատեսակներ համանման, մանածագործվածքից, ռետինապատված 
գործվածքից, տոգորված կամ պատվածքով, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.19.32.700 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, տոգորված 
կամ պատվածքով 

14.19.32.730 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից, ռետինապատված գործվածքից, տոգորված 
կամ պատվածքով, տղամարդկանց կամ տղաների համար 

14.19.32.750 Հագուստ, այլ, մանածագործվածքից,ռետինապատված գործվածքից, տոգորված կամ 
պատվածքով, կանանց կամ աղջիկների համար 

14.19.4 Բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ 
14.19.41 Գլխարկի կաղապարներ ու կոճղեր, ֆետրից գլխարկագագաթներ. կանանց 

գլխարկների համար տափակ կամ գլանաձև նախապատրաստվածքներ ֆետրից. 
գլխարկի կիսապատրաստվածքներ, տարբեր նյութերից հյուսած կամ 
պատրաստված շերտերի միացման եղանակով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բոլորագլխարկների կիսապատրաստվածքներ, նախապատրաստվածքներ, 
թասակներ, տարբեր տեսակի և ձևի գլխարկներ, անկախ դրանց օգտագործման 
նպատակից (ամենօրյա օգտագործման, թատրոնի, դիմակավորման, 
պաշտպանական և այլն) և օգտագործված նյութից: Տվյալ ենթակարգը ներառում է 
նաև մազերի համար ցանցեր, ցանկացած նյութից, որոշ հատուկ հարմարանքներ 
գլխարկների համար: Տվյալ ենթակարգի բոլորագլխարկները և գլխարկները կարող 
են զարդարված լինել տարբեր նյութերից դրվագներով: 
 
- ֆետրի աղվամազի թասակներ և գլխարկի նախապատրաստվածքներ, 
չկաղապարված և առանց գլխարկաեզրերի, պատրաստված նապաստակի, ճագարի, 
ինչպես նաև մշկամուկի, ճահճակուղբի և կուղբի մազից և ֆետրի բրդի 
նախապատրաստվածքներ պատրաստված ուղտի, ուղտայծի և այլնի բրդից կամ 
մազից կամ դրանց խառնուրդներից (համապատասխան մշակումից հետո, մազը 
ներծծման սարքավորանքի միջոցով հավասար շերտով պատվում է կոնաձև գզման 
ագրեգատի վրա, իսկ բրդե թելքի դեպքում՝ բրդե մազաքոլքը գործվում է երկակի 
կոնի վրա և կիսելով ստացված նախապատրաստվածքը երկու մասի, ստացվում է 
երկու կոնաձև թասակներ, որից հետո խոնավաջերմային մշակումից հետո, դրանք 
հանում են կաղապարներից և մի շարք գրտնակման և կծկման գործողություններից 
հետո, ստանում են համաչափ, խիտ կծկած թասակներ) 
- թասակներ, որոնց վերևի մասը ձգվում է կլոր գլխարկագագաթ ստանալու համար, 
ունեն որոշ դեպքերում զուգահեռ, իսկ հիմնականում թեք կողքեր և առաջ քաշված 
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եզրեր, դրանք հարթ մակերևույթի վրա ուղղահայաց կանգնեցնելու դեպքում, 
գլխարկաեզրերը գլխարկագագաթի նկատմամբ չեն գտնվում մոտավոր ուղղանկյան 
տակ, տես՝ 14.19.42 ենթակարգի պարզաբանումները (գլխարկի ոչ կաղապարած 
նախապատրաստվածքներից ու թասակներից որոշները կոչվում են «կիսակապելին» 
և դիտարկվում են տվյալ ենթակարգում, իսկ կաղապարման ենթարկված և «լրիվ 
կապելին» կոչվող արտադրատեսակները դասակարգվում են 14.19.42.300 
ստորադիրքում) 
- ֆետրի շատ թեթև և բարակ տեսակներ (այսպես կոչված «շապկի» կամ 
«թաշկինակի»), որոնք օգտագործվում են գլխարկների կարծր հիմքին ամրացնելու 
համար 
- ֆետրի տափակ նախապատրաստվածքներ, պատրաստաված լայն հիմքով կոնի 
տեսքով, որը ձգվում է մինչև ձևավորվի մոտավոր 60 սմ տրամագծով տափակ 
սկավառակ, որը կտրատելով ճուտերի, կարում են գլխարկի ձևով (այս տեսակի 
ֆետրից կարում են զինվորական և այլ համազգեստի գլխարկներ) 
- ֆետրի գլանաձև (ձեռնամուշտակաձև) նախապատրաստվածքներ, որոնք 
պատրաստվում են մորթու մազից, գլանաձև կաղապարների վրա` 40-50 սմ 
բարձրությամբ, 100 սմ շրջանակով (պատրաստման տեխնոլոգիան մոտ է աղվամազի 
ֆետրից կոների պատրաստման տեխնոլոգիային), անկախ 
նախապատրաստվածքների ձևից` կոնաձև կամ քառանկյուն: 
  

 - գլխարկի կիսապատրաստվածքներ, չկաղապարած և առանց գլխարկաեզրերի, 
առանց աստառի և առանց դրվագման:  
 
Տվյալ ենթակարգում ներառված կիսապատրաստվածքները պատրաստվում են` 
- տարբեր նյութերի (ծղոտից, խոշոր ցողունային խոտերից, արմավենու, «ռաֆիա» 
տեսակի կամ սայզելի թելքից, թղթի շերտերից, փայտե կամ պլաստմասսե ձողերից) 
թելքի կամ քուղի, ժապավենի և շերտերի անմիջական հյուսման եղանակով 
- ցանկացած նյութերի (օրինակ` ֆետրից, մանածագործվածքից կամ պոլիմերային 
նյութերից) շերտերի (սովորաբար, 5 սմ-ից ոչ ավել) ամրակման եղանակով, երբ, 
սկսված գլխարկագագաթից, շերտերը պարուրաձև կցակտորում են և պարույրի 
յուրաքանչյուր գալարը վերադրվում է նախորդի վրա, դրանք ամրացնելով թելերով 
(նկարագրված տեսակի կիսապատրաստվածքները, որոշ դեպքերում, կրում են հենց 
այս տեսքով և դասակարգվում են տվյալ դիրքում, եթե չունեն աստառ կամ դրվագ, 
տարբերվելով կաղապարած կիսապատրաստվածքներից այն բանով, որ վերջիններս 
ունեն կաղապարման արդյունքում կլոր գլխարկագագաթ, տես` 14.19.42 ենթակարգի 
պարզաբանումները) 
 
 Տվյալ ենթակարգում դասակարգելու վրա չեն ազդում այնպիսի 
գործողությունները, ինչպիսիք են ներկումը, սպիտակեցումը, հյուսվածքի ծայրերի 
կտրատումը և այլն: 
 
 
 
Բացառվում է` 
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- օգտագործված գլխարկները (14.13.40) 
- ասբեստից գլխարկները (29.99.11) 
- տիկնիկների համար գլխարկները, ասբեստից խաղալիք գլխարկները կամ 
դիմակահանդեսի պարագաները (32.40) 
- կենդանիների համար գլխարկները (15.12.11) 
- շալերը, վզարկուները, թիկնոցները և համանման արտադրատեսակները (14.19.19, 
14.19.23) 
- կաշվե սպորտային գլխարկները (32.30) 
- աստառ կամ դրվագ ունեցող գլխարկի կիսապատրաստվածքները (14.19.42) 

14.19.41.300 Կաղապարներ, գլխարկագագաթներ կամ թասակներ գլխարկի, ֆետրից, նրա 
խապատրաստվածքներ ֆետրի, տափակ կամ գլանաձև 

14.19.41.500 Կիսապատրաստվածքներ գլխարկի, պատրաստված հյուսման կամ շերտերի 
միացման եղանակով, տարբեր նյութերից 

14.19.42 Բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ ֆետրից կամ տարբեր նյութերից հյուսած 
կամ պատրաստված շերտերի միացման եղանակով, տրիկոտաժե, գործած, 
ժանյակե կտորից կամ այլ մանածագործական նյութերից (մեկ կտորից). ցանցեր 
մազերի համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ֆետրի նախապատրաստվածքներից և թասակներից կամ ֆետրի սկավառակներից 
(տես 14.19.41 ենթակարգի պարզաբանումները) պատրաստված բոլորագլխարկներ և 
այլ գլխարկներ, աստառով կամ դրվագով: Այստեղ են ներառվում նաև կաղապարման 
ենթարկված կամ սարքված գլխարկաեզրերով թասակները: Գլխարկների 
արտադրության այս և հետագա բոլոր փուլերի գործողությունների արդյունքում 
ստացված արտադրատեսակները համարվում են բոլորագլխարկներ կամ գլխարկներ 
և դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում: Գլխարկագագաթի կաղապարման 
գործընթացում ձևավորվում են նաև գլխարկաեզրերը, որոնք գլխարկագագաթի 
նկատմամբ գտնվում են մոտավոր ուղիղ անկյան տակ (պետք է նշել, որ որոշ 
գլխարկների, օրինակ ֆեսերի, կաղապարման ընթացքում գլխարկաեզրեր չեն 
ձևավորվում): 

  Սովորաբար, կաղապարած թասակները գլխարկների արտադրության 
հետագա փուլերում ենթարկվում են հետևյալ մշակման գործողությունների` 

- գլխարկագագաթի մամլում և արդուկում, հարթ մակերևույթ ստանալու, 
գլխարկագագաթի և գլխարկաեզրերի սահմանագծի հստակ տարանջատման 
նպատակով  

- ֆետրի գլխարկի մակերևույթի մշակում հղկաթղթով 

- գլխարկաեզրերի ձևավորում ըստ չափսերի և անհրաժեշտ ձևերի 
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- աստառապատում և դրվագում, օրինակ` ժապավեններով, քուղերով և այլն կամ, 
որոշ դեպքերում, գլխարկաեզրերի խտացում 

- զանազան բոլորագլխարկներ և գլխարկներ, պատրաստված ֆետրի թասակների և 
տափակ նախապատրաստվածքների մշակմամբ ոտնակավոր մամլիչի միջոցով կամ 
գլխարկ կարող վարպետների կողմից, անկախ նրանից բոլորագլխարկները կամ 
գլխարկները ունեն դրվագներ (ժապավեններ, գլխարկի գնդասեղներ, ճարմանդներ, 
փետուրներ կամ արհեստական ծաղիկներ), թե ոչ 

- արտադրատեսակներ, պատրաստված գլխարկի աստառացուից, «շապիկի» և 
«թաշկինակի» ֆետրից, դրվագումով կամ առանց դրվագման 

  «Բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ աստառով կամ առանց աստառի» 
տերմինը օգտագործվում է այն գլխարկների նկատմամբ, որոնք լրիվ կամ մասնակի 
աստառապատված են կամ դրվագված են, անկախ նրանից աստառը և դրվագը 
պատրաստված են գլխարկի նույն կտորից, թե ոչ: 

  Դրվագ է համարվում` աստառը, գլխի համար կապերը, ժապավենները կամ 
փոկերը, գլխարկաեզրերի և գլխարկի ժապավենները, հյուսած 
արտադրատեսակները, ճարմանդները, թանկարժեք քարերից զարդերը, նշանները, 
զարդապատկեր կարը, արհեստական ծաղիկները, քուղերը, ժապավենակապերը 
գործվածքից, քուղից կամ ժապավենից և այլն: 

  «Մորթե ֆետր»` դա նապաստակի, ճագարի, մշկամուկի, ճահճակուղբի, 
կուղբի մորթուց կամ փոքր երկարության նմանատիպ մորթուց ֆետր է: 

 Բրդից և մորթուց ֆետրը պատրաստվում է բրդի և մորթու խիտ խառնուրդից, 
ցանկացած հարաբերակցությամբ կամ այդ բաղադրամասերի ցանկացած 
համադրությամբ: Բրդից և մորթուց ֆետրը կարող է պարունակել նաև այլ թելք` 
սինթետիկ կամ վերականգնված մանածագործական թելք: 

  Բրդի ֆետր` բրդից և մորթուց ֆետր է, որն ունի որոշակի նմանություն բրդի 
հետ (օրինակ, հորթի, ուղտի և այլնի մազից) 

 

 Տվյալ ենթակարգը հիմնականում ներառում է բոլորագլխարկներ և այլ 
գլխարկներ պատրաստված 14.19.41 ենթակարգում նշված գլխարկի 
կիսապատրաստվածքներից և ենթարկված կաղապարման` մամլման կամ 
արդուկման եղանակով, նախապես մշակելով դոնդողանյութով, սոսնձով կամ 
խեժանյութերով` հակառակ կողմից ամրություն տալու համար: Կաղապարման 
ընթացքում գլխարկագագաթին տրվում է անհրաժեշտ չափսերի ձվածիր ձև, 
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գլխարկաեզրերին` ցայտուն եզրաձև: Կաղապարումից հետո գլխարկաեզրերը 
մշակվում են, ընդունելով համապատասխան ձև, կատարվում է գլխարկների 
աստառապատում կամ դրվագում (զարդարվում են ժապավեններով, գլխարկի 
գնդասեղներով, ճարմանդներով, փետուրներով կամ արհեստական ծաղիկներով):  

  Այս ենթակարգի կաղապարած կիսապատրաստվածքները չի կարելի շփոթել 
գլխարկի չկաղապարած կիսապատրաստվածքների հետ (դասակարգվում են 
14.19.41), չնայած որոշ դեպքերում դրանք կարող են կրել առանց վերջնամշակման, 
օրինակ լողափում կամ քաղաքից դուրս վայրերում: 

  Բացի նշված արտադրատեսակներից, տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև` 

- զանազան ձևի բոլորագլխարկներ և գլխարկներ, պատրաստված գլխարկ կարող 
վարպետների կողմից 14.19.41 ում նշված կիսապատրաստվածքներից, չկաղապարած 
և առանց գլխարկաեզրերի 

- բոլորագլխարկներ և այլ գլխարկներ, պատրաստված տարբեր նյութերից շերտերի 
անմիջական ամրակմամբ (բացառությամբ 14.19.41 ենթակարգում դասակարգված 
շերտերի պարուրաձև կցակարմամբ պատրաստված կիսապատրաստվածքների, 
որոնք կարելի է կրել առանց հետագա մշակման) 

- 14.19. ենթակարգում նշված բոլորագլխարկների կիսապատրաստվածքներ, 
կաղապարած և ամրակցված գլխարկաեզրերով, ինչպես նաև չկաղապարած և 
առանց գլխարկաեզրերի, բայց աստառով և դրվագով  

 Տվյալ ենթակարգի ապրանքների դասակարգման համար, համապատասխան 
դրանց ավարտվածության աստիճանի, կիրառելի են 14.19.41 ենթակարգի 
պարզաբանումները: 

  Տվյալ ենթակարգը ներառում է բոլորագլխարկներ և գլխարկներ (անկախ 
նրանից ունեն աստառ կամ դրվագ, թե ոչ), պատրաստված տրիկոտաժից կամ 
հելունով գործած (լմած կամ չլմած), ինչպես նաև պատրաստված ժանյակից, ֆետրից 
կամ այլ մանածագործվածքի մեկ կտորից, անկախ նրանից, մշակման ինչ 
գործողությունների է ենթարկվել արտադրատեսակի պատրաստման համար 
օգտագործված գործվածքը (յուղատոգորում, մոմով նշակում, ռետինատոգորում և 
տոգորման կամ պատման այլ տեսակներ): 

- ներառում է նաև մեկ կտորից կարված կիսապատրաստվածքներ 
(բացառությամբ 14.19.42 ենթակարգում դասակարգված կիսապատրաստվածքների, 
պատրաստված ճուտերի կամ հյուսվածքների և շերտերի կցակարմամբ կամ 
ամրակման այլ եղանակով): 
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 - դրվագով կամ առանց դրվագի բոլորագլխարկներ (դրվագի վերաբերյալ 
բացատրությունները տրված է 14.19.41 ենթակարգի պարզաբանումներում) 

- բերետներ (բացառությամբ 14.19.42 ենթակարգում նշված ֆետրի տափակ 
նախապատրաստվածքներից պատրաստված բերետների), կապագլխարկներ, 
սաղավարտներ և այլն 

- արևելյան որոշ գլխարկներ, օրինակ` ֆեսեր 

- համազգեստի գլխարկներ, տարբեր տեսակի 

- ծառայողական և եկեղեցական գլխարկներ 

- խոհարարական թասակներ, մատուցողների, բուժքույրերի համար փոքր գլխարկներ 
և որպես գլխարկ բնութագրվող պարագաներ, գործվածքից, ժանյակից և այլ 
գլխարկներ 

- մանածագործվածքով պատված խցանակեղևի սաղավարտներ 

- գլխանոցներ, ցիլինդրներ, օպերային գլխարկներ 

- մազերի համար ցանցեր, տարբեր նյութերից 

 

Բացառվում է` 

- փետուրներից կամ արհեստական ծաղիկներից գլխարկները (14.19.43) 

- վերարկուների, թիկնոցների համար հանովի գլխանոցները, որոնք կցված են 
հիմնական արտադրատեսակին (դասակարգվում են համապատասխան 
արտադրատեսակի դիրքում) 

- ձևավոր գործվածքի կտորից պատրաստված գլխափաթթոցները (13.92.29) 

14.19.42.300 Բոլորագլխարկներ, բերետներ և գլխարկներ այլ, ֆետրից, պատրաստված գլխարկի 
կիսապատրաստվածքներից, նախապատրաստվածքներից տափակ կամ գլանաձև 

14.19.42.500 Բոլորագլխարկներ, բերետներ և գլխարկներ այլ, հյուսված կամ պատրաստված 
տարբեր նյութերից շերտերի ամրակման եղանակով 

14.19.42.700 Բոլորագլխարկներ, փափախներ, բերետներ, գլխարկներ այլ և հավաքածուներ 
տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի, ցանցեր մազերի համար 
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14.19.43 Այլ գլխարկներ, բացի ռետինե և պլաստմասսե գլխարկներից, պաշտպանական 
գլխարկներից և անկիզաքարի գլխարկներից. ժապավեններ, միջադիրներ, 
աստառներ, պատյաններ, գլխարկների հիմնակմախքներ, գլխարկի համար 
հովարներ և փոկեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գլխարկների այն տեսակները, որոնք տեղ չեն գտել նախորդ ենթակարգերում` 
օրինակ, գլխարկներ, որոնք կրում են անվտանգության համար (սպորտային 
պարապմունքների ժամանակ, զինվորականների, հրշեջների, մոտոցիկլավարի, 
շինարար - բանվորների սաղավարտներ), անկախ նրանից, ունեն դրանք հատուկ 
մգդակած աստառ, թե ոչ, կամ, որոշ դեպքերում, ականջակալներ կամ խոսափողեր: 

 
Ներառում է նաև` 

- կաշվե կամ բաղադրանյութային կաշվից բոլորագլխարկներ և գլխարկներ 

- բնական և սինթետիկ մորթուց բոլորագլխարկներ և գլխարկներ 

- փետուրներից և արհեստական ծաղիկներից բոլորագլխարկներ և գլխարկներ 

- մետաղե բոլորագլխարկներ և գլխարկներ 

  

 

Ներառում է ինչպես նաև գլխարկի հետևյալ պարագաները` 

- գլխարկի ժապավեններ, սովորաբար կաշվից կամ բաղադրանյութային կաշվից կամ 
պատվածքով այլ գործվածքից, կտրատած անհրաժեշտ երկարության հատվածների 
(նման ժապավենները նախատեսված են գլխարկագագաթի եզրին թարս կողմից 
ամրակցման համար, և այդ ժապավենների վրա սովորաբար նշվում է գլխարկ 
արտադրողի անվանումը և այլ տեղեկություններ) 

- աստառի գործվածքներ, սովորաբար մանածագործվածքից, իսկ որոշ դեպքերում 
կաշվից, պլաստմասսայից և այլն 

- պատյաններ մանածագործական և պոլիմերային նյութերից 

- գլխարկի հիմքեր` ամրակցված շրջոնքով գործվածքներից, ստվարաթղթից, 
խցանակեղևից, փայտից, մետաղից և այլն 
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- կմախքահիմքեր գլխարկների համար 

 

Բացառվում է` 

- գլխարկին ամրակցելու համար նախատեսված պիտակները, գլխարկ արտադրողի 
անվանումով և այլ տեղեկություններով 

- սպորտային գլխարկները կաշվից (32.30) 

14.19.43.300 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ 
14.19.43.330 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ, բնական մորթուց 
14.19.43.350 Բոլորագլխարկներ և գլխարկներ այլ, այլ նյութերից, բացի բնական մորթուց և 

կաշվից 
14.19.43.500 Միջադիրներ, աստառներ, պատյաններ, հիմնակմախքներ գլխարկների, հովարներ և 

փոկեր գլխարկի 
14.19.9 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.19.99 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.19.99.000 Այլ հագուստի և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
14.2 Մորթե արտադրատեսակներ 
14.20 Մորթե արտադրատեսակներ 
14.20.1 Մորթե հագուստ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ մորթուց, բացի 

գլխարկներից 
14.20.10 Հագուստի առարկաներ մորթուց,  հագուստի պարագաներ և այլ 

արտադրատեսակներ մորթուց, բացի գլխարկներից 
 
«Բնական մորթի» տերմինը վերաբերվում է բոլոր կենդանիների դաբաղած կամ 
մշակած մորթիներին` մազածածկույթով կամ բրդի ծածկույթով: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մշակած մորթի և դրա մասերը, ուրիշ նյութերի հետ միացված, կամ մշակած մորթի 
և դրա մասերը, միասին կարած հագուստի, հագուստի մասերի, պարագաների կամ 
այլ արտադրատեսակների ձևով  

- հագուստի առարկաներ և պարագաներ բնական մորթուց աստառով կամ արտաքին 
կողմից ամրացված բնական մորթի, բացառությամբ, որպես դրվագ օգտագործվող 
պարագաները` ձեռնամուշտակներ, վզամորթիներ, օձիքներ, վզարկուներ, մորթուց 
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կամ մորթու աստառով, մորթով պատված ուրիշ նյութերից  

  Մորթին համարվում է դրվագ, երբ օգտագործվում է հագուստի օձիքի, ծալերի, 
թեզանիքների, գրպանի զիկերի և նման այլ մասերի համար: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև խոշոր և մանր կաշվեհումք, մշակած 
մազածածկույթով կամ բրդի ծածկույթով, կարած մորթե թիթեղների տեսքով, 
օգտագործելով այլ նյութեր, օրինակ` որպես եզրակ, պայմանով, որ այլ նյութերի 
օգտագործումը չի փոխում մորթե թիթեղի բնույթը: 

  Բացի նշվածից, տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև մորթե 
արտադրատեսակներ կամ արտադրատեսակներ, որտեղ մորթին կարևոր 
նշանակություն ունի` գորգեր, ծածկոցներ, ճամպրուկներ, պայուսակներ, 
որսապարկեր, ուսապարկեր, արդյունաբերական նպատակներով, տեխնիկայում, 
մեխանիզմներում օգտագործվող արտադրատեսակները (օրինակ, ողորկման 
գլխիկներ, ներկարարական գլանիկների պատյաններ): 

 

Բացառվում է` 

- արտադրատեսակները արհեստական մորթուց (14.20.10) 

- չմշակած մորթին (01.49, 01.70) 

- թռչնի մորթիները և դրանց մասերը, փետուրներով կամ աղվամազով (10.12.50 կամ 
32.99.59) 

- մազածածկույթով կամ բրդի ծածկույթով կաշվե հումքը, ներառված 15 հատվածում 

- կաշվե ձեռնոցները բնական մորթիով (14.19.31)  

- կոշիկը, զանգապանները (15 հատված) 

- 14.19.4 կարգի գլխարկները և դրանց մասերը 

- 31 հատվածի արտադրատեսակները 

14.20.10.100 Վերարկու, կիսավերարկու, մուշտակներ մորթուց բնական 
14.20.10.200 Կիսամուշտակներ, բեկեշներ, քուրքեր մորթուց բնական 
14.20.10.300 Կոստյումներ և հավաքածուներ մորթուց բնական 
14.20.10.400 Բաճկոններ, պիջակներ, ժակետներ, բաճկոնակներ մորթուց բնական 
14.20.10.900 Հագուստ այլ, հագուստի պարագաներ մորթուց բնական 
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14.20.9 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.20.99 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.20.99.000 Մորթե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.3 Հագուստի առարկաներ, տրիկոտաժե և գործած 
14.31 Գուլպեղեն տրիկոտաժե և գործած 
14.31.1 Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, 

տրիկոտաժե կամ գործած 
14.31.10 Զուգագուլպաներ, ռեյտուզներ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ և այլ գուլպեղեն, 

տրիկոտաժե կամ գործած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 տրիկոտաժե կամ հելունով գործած հետևյալ արտադրատեսակները` 

- զուգագուլպաներ, ներառյալ առանց ոտնաթաթի զուգագուլպաներ 

- գուլպաներ և կիսագուլպաներ 

- կրնկամասեր` կրունկների պահպանման համար 

- առանց կոշկատակի կոշիկներ, սոսնձած, կարած կամ որևէ ձևով ամրացված 
կոշիկի երեսին 

 

Բացառվում է` 

- մանկական գուլպաները, կիսագուլպաները և առանց կոշկատակի մանկական 
մաշիկները, սոսնձած, կարած կամ որևէ ձևով ամրացված կոշիկի երեսին (14.19.11) 

- գուլպաները, կիսագուլպաները և այլն, ոչ տրիկոտաժե կամ ոչ հելունով գործած 
(14.19.23) 

- գործած կոշիկը, սոսնձած, կարած կամ որևէ ձևով ամրացված կոշիկի երեսին 
կոշկատակով (15.20.32) 

- սռնապանները և զանկապանները (15.20.40) 
14.31.10.300 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի 
14.31.10.330 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի թելերից 

սինթետիկ, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 
14.31.10.350 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի թելերից 

սինթետիկ, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից ոչ պակաս 
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14.31.10.370 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
մանածագործվածքից այլ 

14.31.10.380 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բրդե 
14.31.10.390 Զուգագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 

մանածագործվածքից այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
14.31.10.500 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և գոլֆեր, տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի 

գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս 
14.31.10.510 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 

միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս տղամարդկանց համար 
14.31.10.520 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 

միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս կանանց համար 
14.31.10.530 Գուլպաներ, կիսագուլպաներ և գոլֆեր, տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի 

գործվածքի, միաթելի գծային խտությամբ 6,7 տեքս-ից պակաս երեխաների (1-13 
տարեկան) համար 

14.31.10.900 Գուլպեղեն և կոշիկ տրիկոտաժե մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

14.31.9 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.31.99 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.31.99.000 Տրիկոտաժե և գործած գուլպեղենի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.39 Հագուստի այլ առարկաներ, տրիկոտաժե և գործած 
14.39.1 Ջեմպերներ, պուլովերներ, Ժակետներ, բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ համանման 

արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ գործած 
 14.39.10  Ջեմպերներ, պուլովերներ, ժակետներ, բաճկոնակներ (ժիլետներ) կամ 

համանման արտադրատեսակներ տրիկոտաժե կամ գործած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տրիկոտաժե կամ հելունով գործած, ինչպես նաև թեթև գործվածքներից 
(մայկաների գործվածքի տեսակի) ցանկացած մանածագործական թելքից 
արտադրատեսակներ, թևերով կամ անթև, տարբեր կտրվածքներով, օձիքով կամ 
առանց օձիքի, գրպաններով կամ առանց գրպանների, տարբեր դրվագումներով (այդ 
թվում` ասեղնագործություն կամ ժանյակներ):  
 
«Բարակ տրիկոտաժ» տերմինը նշանակում է բարակ գործվածք (նմուշի չափսերն են` 
10սմ x 10սմ), որի 1սմ-ի վրա մերակների քանակը պետք է լինի 12-ից ոչ պակաս, 
ուղղահայաց և հորիզոնական ուղղությամբ: 
 
Բացառվում է` 
- 14.13.11 – 14.13.14 ենթակարգերում նշված համապատասխան 
արտադրատեսակները 
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- կանանց և աղջիկների համար բլուզները (14.14.13) 
- տրիկոտաժե կրծկալները, գոտիները, իրանակալները և համանման 
արտադրատեսակները (14.14.25) 
- օրթոպեդիական պարագաները, վիրաբուժական գոտիները, կալանդները և 
համանման արտադրատեսակները (32.50.22) 

14.39.10.300 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ 
համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, կիսաբրդե կամ 
զուտ բրդե 

14.39.10.310 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ 
համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, կիսաբրդե կամ 
զուտ բրդե, տղամարդկանց կամ տղաների 

14.39.10.320 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ 
համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, կիսաբրդե կամ 
զուտ բրդե, կանանց կամ աղջիկների 

14.39.10.330 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ 
համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, կիսաբրդե (50%-ից 
ոչ պակաս բրդի պարունակությամբ), 600գ-ից ոչ պակաս մեկ արտադրատեսակի 
քաշով 

14.39.10.500 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե կամ թելքից քիմիական 

14.39.10.530 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, բամբակե 

14.39.10.550 Ջեմպերներ թեթև և պուլովերներ բարակ, փափուկ կամ բարձր օձիքով, տրիկոտաժե, 
մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական 

14.39.10.600 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, բամբակե 

14.39.10.610 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, բամբակե, տղամարդկանց կամ տղաների 

14.39.10.620 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, բամբակե, կանանց կամ աղջիկների 

14.39.10.700 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական 

14.39.10.710 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական, տղամարդկանց կամ տղաների 

14.39.10.720 Սվիտերներ և պուլովերներ (բացի թեթևներից և բարակներից), ջեմպերներ, 
բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ 
ձեռքի գործվածքի, թելքից քիմիական, կանանց կամ աղջիկների 
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14.39.10.900 Սվիտերներ, ջեմպերներ, պուլովերներ, բաճկոններ կամ արտադրատեսակներ 
համանման տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի գործվածքի, 
մանածագործվածքից այլ (բացի բրդե, բամբակե և թելքից քիմիական) 

14.39.9 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

14.39.99 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

14.39.99.000 Տրիկոտաժե և գործած հագուստի այլ առարկաների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

15 Կաշի և կաշվե արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մշակած մազածածկույթով կամ բրդի ծածկույթով խոշոր և մանր կաշվեհումքի (այդ 
թվում` գլխամասի, պոչերի, թաթերի կամ այլ մանր կտորների) չկարած և չձևված 
մորթիներ (մշակած ամբողջական մորթիկները, չկարած և չձևված, դասակարգվում 
են տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ եթե դրանք անմիջական կարող են օգտագործվել, 
օրինակ, որպես գորգ)  

- մշակած մորթիկներից և դրանց մասերից թիթեղներ, կցակարված առանց այլ 
նյութերի օգտագործման, տարբեր ձևերի (սովորաբար, ուղղանկյունի, քառանկյունի, 
սեղանաձև, խաչաձև) կամ V-ձև, W-ձև կտրատած մորթիկներ և նույն կարգով 
կցակարած 

 

  Մորթու մշակման մեթոդը (մորթափառի մշակումը) նկարագրված է 15 
հատվածի պարզաբանումներում: Մշակված մորթիները լինում են փափուկ և ճկուն, 
իսկ արտաքին տեսքը բարելավելու համար կատարվում է նաև մազածածկույթի 
մշակում (սպիտակեցում, ծխահարում, արտաքինից ներկում, փայլապատում, այդ 
թվում սինթետիկ խեժերի միջոցով):  

 

Բացառվում է` 

- նախապատրաստվածքների տեսքով մորթիները և դրանցից թիթեղները, հագուստի 
կամ պատրաստի արտադրատեսակների մասերի և պարագաների համար, ինչպես 
նաև անմիջական գործածման համար պատրաստի դրվագները, երբ միայն 
պահանջվում է դրանք հարմարեցնել ըստ երկարության (14.20.10) 

- մորթե թիթեղները ուրիշ նյութերի հետ (օրինակ, պոչերը կաշվի կամ գործվածքի 
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հետ) (14.20.10) 

- չմշակած մորթիները (01.49, 01.70) 

- հում մորթին և կաշին (10.11) 

15.1 Կաշի դաբաղած և վերջնամշակած. ճամպրուկներ և պայուսակներ. թամբա-
լծասարքային արտադրատեսակներ. մորթի վերջնամշակած և ներկած 

15.11 Կաշվի դաբաղած և վերջնամշակած, մորթի վերջնամշակած և ներկած 
15.11.1 Մորթիկներ վերջնամշակած և ներկած 
15.11.10 Մորթիկներ վերջնամշակած և ներկած 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մշակած մազածածկույթով կամ բրդի ծածկույթով խոշոր և մանր կաշվեհումքի (այդ 
թվում` գլխամասի, պոչերի, թաթերի կամ այլ մանր կտորների) չկարած և չձևված 
մորթիներ (մշակած ամբողջական մորթիկները, չկարած և չձևված, դասակարգվում 
են տվյալ դիրքում, նույնիսկ եթե դրանք անմիջական կարող են օգտագործվել, 
օրինակ, որպես գորգ)  

- մշակած մորթիկներից և դրանց մասերից թիթեղներ, կցակարված առանց այլ 
նյութերի օգտագործման, տարբեր ձևերի (սովորաբար, ուղղանկյունի, քառանկյունի, 
սեղանաձև, խաչաձև) կամ V-ձև, W-ձև կտրատած մորթիկներ և նույն կարգով 
կցակարած 

 

  Մորթու մշակման մեթոդը (մորթափառի մշակումը) նկարագրված է 19 
հատվածի պարզաբանումներում: Մշակված մորթիները լինում են փափուկ և ճկուն, 
իսկ արտաքին տեսքը բարելավելու համար կատարվում է նաև մազածածկույթի 
մշակում (սպիտակեցում, ծխահարում, արտաքինից ներկում, փայլապատում, այդ 
թվում սինթետիկ խեժերի միջոցով):  

 

Բացառվում է` 

- նախապատրաստվածքների տեսքով մորթիները և դրանցից թիթեղները, հագուստի 
կամ պատրաստի արտադրատեսակների մասերի և պարագաների համար, ինչպես 
նաև անմիջական գործածման համար պատրաստի դրվագները, երբ միայն 
պահանջվում է դրանք հարմարեցնել ըստ երկարության (14.20.10) 
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- մորթե թիթեղները ուրիշ նյութերի հետ (օրինակ, պոչերը կաշվի կամ գործվածքի 
հետ) (14.20.10) 

- չմշակած մորթիները (01.49, 01.70) 

- հում մորթին և կաշին (10.11) 

15.11.10.100 Մորթի գառան, ոչխարների և այծերի բոլոր ցեղատեսակների 
15.11.10.110 Մորթի գառան, ոչխարների ցեղի կարակուլասմուշկե խմբի 
15.11.10.120 Մորթի գառան ոչխարների ցեղի (բացի կարակուլասմուշկե խմբի) 
15.11.10.150 Մորթի ուլի 
15.11.10.200 Մորթի ճագարի, նապաստակի, կատվի տնային, շան 
15.11.10.210 Մորթի ճագարի և նապաստակի 
15.11.10.220 Մորթի կատվի տնային 
15.11.10.230 Մորթի շան 
15.11.10.300 Մորթի եղջերուի հյուսիսային, ձիու, այծի, իշայծյամի, այծյամի, ուղտի, վարազի 
15.11.10.310 Մորթի եղջերուի հյուսիսային 
15.11.10.320 Մորթի ձիու 
15.11.10.330 Մորթի այծի 
15.11.10.400 Մորթի իշայծյամի 
15.11.10.410 Մորթի այծյամի 
15.11.10.420 Մորթի ուղտի 
15.11.10.430 Մորթի վարազի 
15.11.10.500 Մորթի կենդանիների կզաքիսի ընտանիքի 
15.11.10.510 Մորթի ազնվաքիսի 
15.11.10.520 Մորթի ջրասամույրի կամ ճահճակուղբի 
15.11.10.530 Մորթի սամույրի 
15.11.10.590 Մորթի կենդանիների, այլ, կզաքիսի ընտանիքի 
15.11.10.600 Մորթի կենդանիների ծովային 
15.11.10.610 Մորթի փոկի 
15.11.10.690 Մորթի կենդանիների ծովային այլ 
15.11.10.700 Մորթի կրծողների և միջատակերների 
15.11.10.710 Մորթի սկյուռի 
15.11.10.720 Մորթի արջամուկի 
15.11.10.730 Մորթի կուղբի 
15.11.10.740 Մորթի մշկամուկի 
15.11.10.790 Մորթի կրծողների և միջատակերների այլ 
15.11.10.800 Մորթի շան, ջրարջի, կատվի, արջի ընտանիքների կենդանիների 
15.11.10.810 Մորթի աղվեսի 
15.11.10.820 Մորթի բևեռաղվեսի 
15.11.10.830 Մորթի շան ջրարջատեսակի 
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15.11.10.840 Մորթի ջրարջի, կատվի վայրի, լուսանի 
15.11.10.850 Մորթի հովազի, վագրի 
15.11.10.860 Մորթի արջի 
15.11.10.890 Մորթի կենդանիների այլ, շան, ջրարջի, կատվի, արջի ընտանիքների 
15.11.10.900 Մորթի դաբաղած կամ մշակած, այլ 
15.11.2 Թավշակաշի. կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի 

մետաղապատ 
15.11.21 Թավշակաշի 

 
Թավշակաշի ստանալու համար կաշին կամ փառազերծված երեսահանված 

շերտը (գառան նրբակաշի) ենթարկում են բազմակի մշակման ձկան կամ 
կենդանական ճարպով, չորացնում օդով կամ տաքացումով, ավելորդ ճարպերը 
հեռացնելու համար լվանում ալկալիական լուծույթում, մակերևույթը մաքրում և 
պեմզահղկում: Նման եղանակով ստացված թավշակաշին երբեմն կոչվում է 
«ճարպային դաբաղման թավշակաշի», լինում է դեղին գույնի, փափուկ և ջրակայուն և 
օգտագործվում է, օրինակ, ձեռնոցների արտադրության համար: Տվյալ դիրքում 
ներառվում է նաև սպիտակ ջրակայուն կաշին (իր հատկություններով նման դեղին 
թավշակաշվին), որն ստացվում է մրջնալդեհիդային մասնակի դաբաղման և 
ճարպային դաբաղման եղանակով և կոչվում է «մրջնալդեհիդաճարպային 
թավշակաշի»:  

Տվյալ ենթակարգում չեն ներառվում այլ տեսակի ջրակայուն կաշիները, 
օրինակ, պաղլեղային և մրջնալդեհիդային դաբաղման կամ կաշիները, որոնք 
ճարպային դաբաղմանը ենթարկվում են այլ եղնակներով լրիվ մշակումը անցնելուց 
հետո: 

 

Բացառվում է` 

- լաքապատ կամ լաքապատ մակաշերտած կաշին, մետաղապատ կաշին (15.11.22) 

- կաշվե հագուստի համար թավշակաշին (վելյուր) (15.11.31, 15.11.41, 15.11.42, 15.11.43) 

- կաշվե կոշիկի համար թավշակաշին (վելյուր) (15.11.31, 15.11.41, 15.11.42, 15.11.43) 

15.11.21.000 Թավշակաշի 
15.11.22 Կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի մետաղապատ 

 
Տվյալ ենթակարգում ներառում է` 

- կաշի պատված լաքով (լաքը պատրաստվում է չորացած բուսական յուղերի, 



852 
 

սովորաբար կտավատի, թաղանթանյութի ածանցյալների, օրինակ, 
նիտրոթաղանթանյութի, սինթետիկ նյութերի, հիմնականում պոլիուրեթանի հիմքի 
վրա) կամ պլաստիկով (պոլիուրեթանից կամ պոլիվինիլքլորիդից), որոնց 
հաստությունը չպետք է գերազանցի 0,15 մմ-ը, մակերևույթը լինի հայելային, հարթ 
կամ ոչ հարթ, դրոշմատպած  

- կաշի, պատված ներկով կամ գունանյութերից կազմված լաքով, որոնք կաշվին 
տալիս են մետաղական փայլ («մետաղապատ կաշվի» նմանակում) 

- լաքապատ մակաշերտած կաշի, պատված, 0,15 մմ-ից ավել և կաշվի ընդհանուր 
հաստության կեսից պակաս հաստությամբ պլաստիկի շերտով, հայելային 
մակերևույթով  

- մետաղապատ կաշի` մետաղական փոշու շերտով կամ բարակ մետաղական թերթով 
(ոսկե, արծաթե, բրոնզե, ալյումինե) պատված կաշի  

 

Բացառվում է` 

- լաքապատ կամ մետաղապատ բաղադրանյութային կաշին (15.11.52) 

15.11.22.000 Կաշի լաքապատ և կաշի լաքապատ մակաշերտված. կաշի մետաղապատ 
15.11.3 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների կամ ձիազգի կենդանիների մորթիներից, 

առանց մազածածկույթի 
15.11.31 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ամբողջական մորթուց, առանց 

մազածածկույթի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խոշոր եղջերավոր անասունների, ներառյալ հարավ-հնդկական զեբուների 
(հորթենի), կոնսերվացման մշակում անցած մորթի, դաբաղած բուսական նյութերով 
(հնդկական զեբուների մորթին զրկված է մազածածկույթից և նման է փայլեցրածի, 
հակառակ կողմը մանրազնին փառազերծված է), այն կարող է օգտագործվել կաշվե 
արտադրատեսակների արտադրությունում, միայն նախապես ենթարկվելով 
լրացուցիչ մշակման (detanned), որի արդյունքում ստացվում է նախնական դաբաղման 
կաշի 

- խոշոր եղջերավոր անասունների քրոմային դաբաղման կաշի առանց հետագա 
մշակման, խոնավ քրոմային կիսապատրաստվածքի տեսքով, ինչպես նաև առանց 
հետագա մշակման դաբաղած կաշի 

- դաբաղումից բացի հետագա մշակման ենթարկված մորթիներ` լվացազերծված, 
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ներկած, նախշած կամ դրոշմատպած, թավշայնացված, նկարազարդած, 
լաքապատած, կոկած, մետաղապատած և այլն 

- մագաղաթանման դաբաղած մորթիներ (տես 15.11 դասի պարզաբանումները) 

- «հորթենու» կաշի ստանալու համար այլ մշակման ենթարկված մորթիներ` քրոմային 
կամ համակցված գործընթացով դաբաղած, այնուհետև ներկած և փայլեցրած  

   

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները հեշտ որոշվում են փառազերծած 
երեսից (ներսակողմից), որտեղ, հատկապես եզրերում, տեսանելի են որոշ քանակի 
ենթամաշկային թելքեր և ներսակողմը ունի թելքային կոպիտ մակերևույթ: Մասնակի 
դաբաղած մորթիները (նախնական դաբաղված) դասակարգվում են որպես հետագա 
մշակման չենթարկված մորթիներ, բացի դաբաղումից: Դաբաղման ընթացքում 
օգտագործված նյութերի և մնացած ջրի հեռացմանն ուղղված գործողությունները` 
լվացումը, քամումը, մամլումը, չորացումը, ինչպես նաև կաշվի հասարակ 
մասնատումը չեն փոխում արտադրատեսակի դասակարգման դիրքը: 

15.11.31.000 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ամբողջական մորթուց, առանց 
մազածածկույթի 
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15.11.32 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ոչ ամբողջական մորթուց, առանց 
մազածածկույթի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խոշոր եղջերավոր անասունների միայն ոչ ամբողջական մորթուց կաշիներ, թույլ 
դաբաղած, երբ վերջնամշակման համար պահանջվում է հետագա դաբաղում, 
մասնավորապես թավշակաշի վերնահագուստի և կոշկեղենի համար: 

- խոշոր եղջերավոր անասունների ոչ ամբողջական մորթիներից կաշիներ, որոնք 
ենթարկվել են հետագա մշակման` ներկման, նախշման կամ դրոշմատպման, 
թավշայնացման, նկարազարդման, լաքապատման, կոկման, մետաղապատման և 
այլն կամ մագաղաթամշակման (տես 15.11 դասի պարզաբանումները) 

- միայն երեսակողմով կաշիներ (մորթու մազածածկույթի երեսը), երկտակման 
չենթարկված կաշիներ, որոնք չեն բաժանվում շերտերի (ունեն բնական հաստություն, 
որը չի փոքրանում փառազերծման, կաշվի ներսակողմից ավելցուկների կամ 
մասնիկների հեռացման արդյունքում), «ոչ լրահղկած լրիվ երեսամակերևույթով» և 
«լրիվ երեսակողմի նրբակաշի» (չմշակված մակերևույթով առաջնաստեղծ կաշի, 
հղկման կամ այլ եղանակով (buffing, snuffing) հեռացված վերնամորթով, չհեռացնելով 
մակերևույթի որևե մասերը)  

- ներբանի կաշի` խիտ, ամուր, չտոգորած, ենթարկված մշակման (երեսակողմի 
մաքրում, բացօթյա պահպանում, տեխնիկական մուրճով բազմակի թակում և 
խտացում, գլոցումով մամլում)  

- թավշակաշի քրոմային դաբաղման (քրոմային թավշակաշի)` մշակվում է եղջերավոր 
անասունների երեսակողմից վնասված խիտ և մանր մորթիներից  

15.11.32.000 Կաշի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ոչ ամբողջական մորթուց, առանց 
մազածածկույթի 

15.11.33 Կաշի ձիազգի կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
15.11.33.000 Կաշի ձիազգի կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
15.11.4 Կաշի ոչխարի, այծի և խոզի մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
15.11.41 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- առանց մազածածկույթի ոչխարի կամ գառան կաշին 

- նախնական դաբաղման ենթարկված կամ դաբաղած (այդ թվում` պաղլեղային 
դաբաղման) կաշի կամ շեվրետ (դաբաղումից հետո մորթու երեսակողմի նրբակաշին 
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հայտնի է «բարակ երեսակողմի նրբակաշի» (skiver) անվանումով, իսկ որոշ 
բուսական լուծամզուկներով դաբաղած մորթին` «բուսական դաբաղման չներկած 
ոչխարի կաշի» (basils) անվանումով) 

- ճարպային դաբաղման թավշակաշի  

- դաբաղումից հետո մշակած կաշի  

 Տես 15.11 դասի և համապատասխան ենթակարգերի պարզաբանումները:  

- վերջնամշակումից առաջ լրացուցիչ դաբաղում պահանջող թույլ դաբաղած կաշի 

- աղի, ալյումինի, ձվի դեղնուցի և ալյուրի խառնուրդով դաբաղած ոչխարի կամ 
գառան մորթի (լայքային դաբաղման կաշի) 

 Այստեղ ներառված կաշիները հիմնականում օգտագործվում են ձեռնոցների և 
բարձրորակ կոշիկների արտադրության համար: 

Բացառվում է` 

- թավշակաշին, այդ թվում մրջնալդեհիդաճարպային թավշակաշին (15.11.21) 

- լաքապատ, լաքապատ մակաշերտած կամ մետաղապատ կաշին (15.11.22) 

- արտահատած կաշին կամ կաշվի այլ տեսակի մնացուկները (38.11.57)  

- ոչխարների մորթիները, դաբաղած և մշակած մազածածկույթով (15.11.10) 

15.11.41.300 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի,չենթարկված այլ 
մշակման  բացի դաբաղումից 

15.11.41.500 Կաշի ոչխարի և գառան մորթիներից, առանց մազածածկույթի, մագաղաթամշակած 
կամ մշակած դաբաղումից հետո 

15.11.42 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- առանց մազածածկույթի այծի մորթիներից նախնական դաբաղման կամ դաբաղած, 
մագաղաթամշակած կամ դաբաղումից հետո մշակած կաշին (տես 19.10 դասի և 
համապատասխան դիրքերի պարզաբանումները): Այծի և ոչխարի կաշիները նման 
են, սակայն ոչխարի կաշին ունի ավելի ծակոտկեն կառուցվածք, ոչ այնքան հարթ 
մակերևույթ, երեսակողմից մորթափառը հեշտ անջատվող է: Բացի այդ, այծի կաշին 
ճմռթելուց ճռճռում է: 
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Բացառվում է` 

- թավշակաշին, այդ թվում` մրջնալդեհիդաճարպային թավշակաշին (15.11.21) 

- լաքապատ, լաքապատ մակաշերտած կամ մետաղապատ կաշին (15.11.22) 

- արտահատած կաշին կամ կաշվի այլ տեսակի մնացուկները (38.11.57)  

- ոչխարների մորթիները, դաբաղած և մշակած մազածածկույթով (15.11.10) 

15.11.42.300 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի, չենթարկված այլ մշակման 
բացի դաբաղումից 

15.11.42.500 Կաշի այծի և ուլի մորթիներից, առանց մազածածկույթի, ենթարկված այլ մշակման 
մագաղաթամշակած կամ մշակած դաբաղումից հետո 

15.11.43 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի 
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 15.11 դասի և 15.11.31, 15.11.41, 15.11.42 
ենթակարգերի պարզաբանումները, ինչպես նաև  15.11.41 ենթակարգի 
պարզաբանումները: 

15.11.43.300 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի, չենթարկված այլ մշակման բացի 
դաբաղումից 

15.11.43.500 Կաշի խոզի մորթուց, առանց մազածածկույթի, ենթարկված այլ մշակման 
մագաղաթամշակած կամ մշակած դաբաղումից հետո 

15.11.5 Կաշի այլ կենդանիների մորթիներից. բաղադրանյութային կաշի բնական կաշվի 
հիմքով 

15.11.51 Կաշի այլ կենդանիների մորթիներից, առանց մազածածկույթի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բոլոր այլ կենդանիների (սողունների, այծքաղի, կենգուրուի, վայրի այծի, իշայծյամի, 
փղի, ուղտի, գետաձիու, շան, ձկների և ծովային կաթնասունների) բնական անմազ 
կամ հեռացված մազածածկույթով խոշոր և մանր մորթիներից կաշիներ, մշակված 
վերոհիշյալ կարգերում նկարագրված եղանակներով: 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 15.11 դասի, 15.11.3 կարգի, 15.11.41 – 15.11.43, 
15.11.51 ենթակարգերի և դրանց համապատասխան դիրքերի պարզաբանումները:  

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 15 հատվածի, 15.11.31, 15.11.41, 15.11.51 
ենթակարգերի պարզաբանումները: 

Բացառվում է` 

- 15.11.3, 15.11.4 կարգերում ընդգրկված կենդանիների մորթիներից կաշին 
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- «թավշակաշի, եղջերվի կաշի կամ ձեռնոցի բաց գույնի կաշի» (doeskin) անվանումով 
կաշին, որը պատրաստված է ոչխարի կաշվից, դաբաղած մրջնալդեհիդով կամ 
ճարպով (15.11.41 կամ 15.11.21) 

- արտահատած կաշին կամ կաշվի այլ տեսակի մնացուկները (38.11.57)  

- մազածածկույթով մորթիները, դաբաղած և մշակած (14.20) 

- մուշտակի մորթիները, մորթեղենը (01.49.31), ճագարների մորթիները (01.25.32), այլ 
կենդանիների հում կաշիները (01.49.39) 

15.11.51.300 Կաշի մորթիներից ոչխարի կամ գառան, առանց բրդե ծածկույթի, չենթարկված այլ 
մշակման բացի դաբաղումից 

15.11.51.500 Կաշի մորթիներից ոչխարի կամ գառան, մագաղաթամշակած կամ մշակած 
դաբաղումից հետո 

15.11.52 Բաղադրանյութային կաշի բնական կաշվի կամ կաշվե թելքի հիմքով 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միայն բաղադրանյութային կաշի, կազմված հիմնականում բնական կաշվից կամ 
կաշվե թելքերից, բացառությամբ կաշվե նմանակների, պատրաստված ոչ բնական 
կաշվից` պլաստիկից, ռետինից, թղթից, ստվարաթղթից կամ պատվածքով 
մանածագործական նյութերից: 

Բաղադրանյութային կաշին ստացվում է հետևյալ գործընթացների 
արդյունքում` 

- սոսնձի կամ կապակցանյութի ավելացումով արտահատած կաշվի և կաշվի մանր 
մնացուկների շեղջաքարացման, 

- ուժեղ ճնշման տակ, առանց սոսնձի կամ կապակցանյութի ավելացման 
արտահատած կաշվի և կաշվի մանր մնացուկների շեղջաքարացման,  

- տաք ջրում, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ արտահատած կաշվի 
ճեղքում բարակ թելքերի (առանց կապակցանյութի, ինչպես թղթի 
արտադրությունում), ստացված խյուսը մաղվում է, գլոցվում, փայլարդվում և 
ձևավորվում թերթերի տեսքով: 

  Բաղադրանյութային կաշին լինում է ներկած, մամլած, փայլեցրած, 
դրոշմատպած կամ նախշազարդած, թավշե, հղկած զմռնիտով կամ կարբորունդով, 
լաքած կամ մետաղապատած: 

  Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող բաղադրանյութային կաշին ձևավորվում 
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է թիթեղների, շերտերի (ժապավենների), գլանափաթեթների տեսքով կամ կտրատած 
է քառակուսու կամ ուղղանկյան ձևով: 

 

Բացառվում է`  

- այլ ձևերով կտրատած բաղադրանյութային կաշին, բացի քառակուսուց կամ 
ուղղանկյունուց (15.12) 

- արտահատած կաշին կամ բաղադրանյութային կաշվի այլ մնացուկները` ենթակա 
վերականգնման, պարարտանյութերի և այլնի օգտագործման համար (38.11.57) 

15.11.52.000 Բաղադրանյութային կաշի բնական կաշվի կամ կաշվե թելքի հիմքով 
15.11.9 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

15.11.99 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

15.11.99.000 Դաբաղած և վերջնամշակած կաշվի, վերջնամշակած և ներկած մորթու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

15.12 Ճամպրուկներ, պայուսակներ և համանման արտադրատեսակներ, թամբա-
լծասարքային արտադրատեսակներ 

15.12.1 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակներ. ճամպրուկներ, պայուսակներ և 
համանման արտադրատեսակներ. այլ արտադրատեսակներ կաշվից 

15.12.11 Տարբեր կենդանիների համար թամբա-լծասարքային արտադրատեսակներ, 
տարբեր նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցանկացած կենդանիների համար պարագաներ բնական և բաղադրանյութային 
կաշվից, մորթուց, գործվածքից և այլ նյութերից` լծասարք և թամբագործական 
արտադրատեսակներ, աչքակալներ, ծնկապանակներ ձիերի համար, դնչկալներ 
տարբեր կենդանիների համար, վզակապեր, վզափոկեր շների համար, 
մեջքակաշիներ, թամբաբարձեր և խուրջիններ, ձիու ծածկոցներ հատուկ ձևի և 
ծածկոցներ շների համար: 

 

Բացառվում է` 

- լծասարքի մանրամասները և զարդարանքը, ներկայացված առանձին` ձիու 
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հեծելասարքի մետաղական մասերը և ճարմանդները, ասպանդակները, սանձերը 
(հատված 24) 

- մտրակները և նման արտադրատեսակները (32.99.21) 

- երեխաների և մեծահասակների համար լծասարքը (15.12.19) 

15.12.11.000 Տարբեր կենդանիների համար թամբա-լծասարքային արտադրատեսակներ, տարբեր 
նյութերից 

15.12.12 Ճամպրուկներ, պայուսակներ և համանման արտադրատեսակներ բնական կամ 
բաղադրանյութային կաշվից, պոլիմերային թիթեղներից, մանածագործական 
նյութերից,  ռետինացված մանրաթելից կամ ստվարաթղթից (ֆիբրից). 
ճամփոդական հավաքածուներ անձնական հիգիենայի, կարի կամ հագուստի 
մաքրման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից, պոլիմերային նյութերի թիթեղներից, 
մանածագործական նյութերից, ֆիբրից (ռետինացված թելքերից) կամ 
ստվարաթղթից պատրաստված, կոշտ (կամ կոշտ հիմքով), ինչպես նաև փափուկ և 
առանց հիմքի` 

- ճամպրուկներ, ուղեպայուսակներ, կոսմետիկայի և արդուզարդի պարագաների 
համար կանանց ճամփորդական պայուսակներ, գործնական թղթաճամպրուկներ 
(քեյսեր), թղթապայուսակներ, պայուսակներ դպրոցական 

- տուփեր գլխարկների համար 

- հեռադիտակների, լուսանկարչական ապարատների և լուսանկարչական 
պարագաների պատյաններ, հրացանի, ատրճանակի պատյաններ,փամփուշտների 
պայուսակներ, որսորդական և զբոսաշրջության դանակների պատյաններ, 
աշխատանքային գործիքների համար հատուկ ձևի կամ հատուկ ամրակումներով 
դյուրատար տուփեր կամ փոքր ճամպրուկներ 

- կնոջ պայուսակներ ուսափոկով կամ առանց ուսափոկի, ինչպես նաև պայուսակներ 
առանց բռնակի, երեսի մակերևույթը տարբեր նյութերից` բնական, 
բաղադրանյութային կամ լաքապատ կաշվից, պոլիմերային նյութերի թիթեղներից, 
մանածագործական նյութերից, բացառությամբ 22.22.11 ենթակարգում ներառված ոչ 
երկարաժամկետ օգտագործման պլաստիկից պայուսակները: Տվյալ ենթակարգում 
դասակարգվող պայուսակները կարող են պարունակել թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք մետաղներից մասեր, զարդարված լինել թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարերով, բնական կամ աճեցրած մարգարիտով (օրինակ` արծաթե 
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շրջանակով և թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարից ճարմանդով կնոջ կաշվե 
պայուսակ) 

- ակնոցների, բանալիների, գրիչների, ծխամորճերի համար պատյաններ, 
ասղատուփեր, դիմափոշամաններ, դրամապանակներ, գլանատուփեր, 
ծխախոտաքսակներ: 

- թենիսի թևճակների պատյաններ (այդ թվում բռնակով կամ ուսափոկով), որոնք 
լրիվ պատում են թևճակները  

- մարմնամարզության, դահուկների, կարթերի համար պայուսակներ 

- շշերի համար պատյաններ 

- թանկագին զարդերի համար տարբեր չափսերի և հատուկ ձևերի տուփեր (այդ 
թվում ոսկերչական իրերի վաճառքի համար նախատեսված տուփեր), սովորաբար 
մանածագործական աստառով և հատուկ ճարմանդով  

-  ճամփորդական հավաքածուներ, կազմված ապրանքներից, որոնք, որպես 
առանձին արտադրատեսակներ դասակարգվում են սույն դասակարգման տարբեր 
դիրքերում կամ մեկ դիրքում` 

- պլաստմասսե տուփերից, խոզանակներից, մկրատներից, սանրերից, լավիտներից, 
ձեռնեղունգների խնամքի համար գործիքներից, հայելակներից, սափրելու սարքից 
կազմված տարբեր արդուզարդի հավաքածուներ, հավաքված կաշվե, կտորե կամ 
պլաստմասսե ուղեպայուսակում 

- մկրատներից, կարի ասեղներից և թելերից, գնդասեղներից, մատնոցներից, 
սանտիմետրից, բիզերից, կոճակներից կազմված կարի հավաքածուներ, հավաքված 
կաշվե, կտորե կամ պլաստմասսե ուղեպայուսակում 

- խոզանակներից, կոշիկի քսուքի տուփերից, կոշիկի փայլեցման համար լաթերից 
կազմված կոշիկի մաքրման համար հավաքածուներ, հավաքված կաշվե, կտորե, 
պլաստմասսե կամ ստվարաթղթե ուղեպայուսակում 

 

Բացառվում է` 

- մատնահարդարման գործիքներ և հավաքածուներ (25.71.13) 

- երեսապատման նյութերից արտադրատեսակները (16.29.25) 
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- ցանցավոր արտադրատեսակները (13.94.12) 

- հատուկ ձև կամ հատուկ ներքին ամրակումներ չունեցող տուփերը կամ 
յուրահատուկ գործիքների համար արկղերը (22.29.29 կամ 25.50.11) 

- սուսերի, դաշույնների, սվինների և համանման զենքի համար պատյանները (25.99) 

- 31 հատվածի արտադրատեսակները (օրինակ` խաղալիքներ, խաղեր, մարզական 
գույք) 

- 15.12.19 դիրքի արտադրատեսակները 

- թենիսի թևճակների, մականների և այլնի աշխատանքային մասի համար 
պլաստիկով պատված մանածագործական նյութերից պատյանները (13.92.29) 

15.12.12.100 Ճամպրուկներ, ուղեպայուսակներ, պայուսակներ ճամփորդական կանանց կամ 
աղջիկների կոսմետիկայի և արդուզարդի պարագաների համար, գործնական 
թղթաճամպրուկներ (քեյսեր), թղթապայուսակներ, պայուսակներ դպրոցական և 
արտադրատեսակներ համանման 

15.12.12.200 Պայուսակներ կանանց կամ աղջիկների, տարբեր նյութերից 
15.12.12.300 Արտադրատեսակներ կաշվեգալանտերեային մանր, սովորաբար պահվող գրպանում 

կամ ձեռքի պայուսակում, տարբեր նյութերից 
15.12.12.500 Պայուսակներ ճամփորդական և սպորտային, ուսապարկեր, պատյաններ 

երաժշտական գործիքների համար և արտադրատեսակներ համանման, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, տարբեր նյութերից 

15.12.12.700 Հավաքածուներ ճամփորդական անձնական հիգիենայի, կարի, հագուստի և կոշիկի 
մաքրման համար 

15.12.13 Գոտիներ (բացի մետաղական գոտիներից), ձեռքի ժամացույցների համար 
փոկեր, ապարանջաններ և դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների համար բոլոր տեսակի ոչ մետաղական փոկեր, 
ժապավեններ, ապարանջաններ և ժամացույցը դաստակին ամրացնելու համար այլ 
հարմարանքներ կամ դրանց մասերը` կաշվից, պլաստմասսե, մանածագործական 
նյութերից: 
 

Բացառվում է` 

- ժամացույցների համար մետաղական փոկերը, ժապավենները, ապարանջանները, 
այդ թվում ժամացույցի հետ ներկայացված, բայց ժամացույցին չամրացվածները 
(33.50) 
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- ժամացույցների ամրակցման համար այլ հարմարանքները` վզի շղթաներ, կախովի 
ժապավեններ, մատանիներ, մետաղազարդեր (դասակարգվում են 
համապատասխան անվանումով արտադրատեսակների դիրքերում) 

15.12.13.000 Գոտիներ (բացի մետաղական գոտիներից), ձեռքի ժամացույցների համար փոկեր, 
ապարանջաններ և դրանց մասերը 

15.12.19 Բնական կամ բաղադրանյութային կաշվից այլ արտադրատեսակներ, ներառյալ 
մեքենաներում, մեխանիկական սարքերում կամ այլ տեխնիկական նպատակների 
համար օգտագործվող արտադրատեսակները,  չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը  ներառում է` 

- փոխհաղորդման փոկեր, փոխակրիչային ժապավեններ (այդ թվում` մետաղապատ) 
ցանկացած տեսակի մեխանիզմների համար, պատրաստի փոկերի և ժապավենների 
կամ դրանց նախապատրաստվածքների տեսքով (տափակ կաշվե փոկերը 
պատրաստվում են լավագույն կաշվի զոլերից, որոնց ծայրերը սոսնձվում են 
օղակաձև), ի դեպ մեքենաների և սարքավորանքի հետ մատակարարվող 
փոխհաղորդման փոկերը և փոխակրիչային ժապավենները դասակարգվում են այդ 
մեքենաների և սարքավորանքի հետ, անկախ նրանից դրանք տեղակայված են 
մեքենաների կամ սարքավորանքների վրա, թե ոչ 

- փոխակրիչների շերեփներ 

- սանրագզիչ մեքենաների ճկափողերի համար կաշի, ուղղորդ, գզիչ մեքենաների 
ժապավեններ և մանածագործական սարքավորանքի այլ կաշվե 
արտադրատեսակներ, բացառությամբ ասեղապատ գզիչ ժապավենները 
(դասակարգվում են 28.94 դասում) 

- շարժաբերներ, միջադիրներ, խցվածքներ, կափույրների, մամլիչների, մխոցների 
համար կաշի, տպագրիչ մխոցների համար գլանաձև ճկափողեր, տեսակավորիչ 
մեքենաների համար սորատած կաշի 

- տեխնիկական մագաղաթից մուրճեր 

- գազի հաշվիչների թաղանթներ, մեքենաների կամ սարքավորանքի համար ուրիշ 
կաշվե մանրամասեր 

- կաշվե ճկափողեր  

- բեռնապիտակներ, ածելիների փոկեր, կոշիկի քուղեր, ուղեբեռների համար 
բռնակներ, ճամպրուկների համար ամրակման անկյունակներ, չխցած 
փափկաթոռներ, երեխաների և մեծահասակների համար լծասարքեր, տարբեր 



863 
 

նշանակման փոկեր, բացառությամբ 15.12.11 ենթակարգում և 15.12.19 դիրքում 
դասակարգվող արտադրատեսակների, կաշվե ներքնակներ, բացառությամբ 15.12.11 
ենթակարգում դասակարգվող մեջքակաշիների, գրքաշապիկներ, գրելու թղթի 
թղթապանակներ, կաշվե տափաշշեր (այդ թվում այծի մորթուց) և 15.12.12 
ենթակարգում դասակարգվող արտադրատեսակներին չնմանակվող այլ 
տարողություններ (այդ թվում մասամբ կամ լրիվ պատված բնական կամ 
բաղադրանյութային կաշվով), կաշվեպատ ճարմանդներ, ուրիշ դիրքերում 
չներառված կաշվեպատ պատյաններ և այլ արտադրատեսակներ: 

 

Բացառվում է` 

- կոշիկի մասերը (15.20.40) 

- մտրակները և համանման արտադրատեսակները (32.99.21) 

- արհեստական ծաղիկները, տերևները, մրգերը և դրանց մասերը (32.99.55) 

- կահույքը և կահույքի մասերը (31.00), լուսավորման սարքավորանքը (27.40) 

- խաղալիքները և խաղերը (32.40), սպորտային գույքը (32.40) 

- կոճակները, կոճգամները (32.99.23) 

15.12.19.300 Արտադրատեսակներ կաշվից բնական կամ բաղադրանյութային, օգտագործվող 
մեքենաներում և սարքերում մեխանիկական կամ այլ տեխնիկական նպատկների 
համար 

15.12.19.600 Արտադրատեսակներ կաշվից բնական կամ բաղադրանյութային, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

15.12.9 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների, պայուսակների և 
համանման կաշվե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

15.12.99 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների և պայուսակների և 
համանման կաշվե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

15.12.99.000 Թամբա-լծասարքային արտադրատեսակների, ճամպրուկների և պայուսակների և 
համանման կաշվե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

15.2 Կոշիկ 
15.20 Կոշիկ 

 
Տվյալ դասը ներառում է` 
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- տարբեր տեսակի կոշկեղեն (այդ թվում` կրկնակոշիկներ), ինչպես նաև կոշիկի 
մասեր (կոշկերեսը, ներբանը, կրունկները): Կոշկեղենի դասակարգումը կատարվում է 
ըստ նշանակության, արտադրության եղանակի, ներբանի և կոշկերեսի 
պատրաստման համար օգտագործվող նյութերի` ռետին, կաշի, պլաստմասսա, փայտ, 
խցանակեղև, մանածագործական նյութեր, ներառյալ թաղիքը և ոչ գործվածքային 
նյութերը, մորթի, հյուսքեն նյութեր և այլն (բացառությամբ ասբեստի) ցանկացած 
համամասնությամբ:  

  Տվյալ դասում «ներբան» տերմինով անվանվում է կոշիկի այն մասը, որը 
քայլելիս անմիջական շփվում է գետնի հետ (բացառությամբ կրունկի): 
Դասակարգման համար ներբանի նյութ է համարվում քայլելիս գետնի հետ շփման 
մեջ գտնվող առավելագույն մակերես կազմող մասի նյութը: Ներբանի հիմնական 
նյութը որոշելիս հաշվի չեն առնվում ներբանի մաս կազմող ամրակցված 
պիտույքները, ուժեղացնող մասերը` բութակները, մեխերը, պնդակները և նման 
տարրերը:  

  Տվյալ դասում «կոշկերես» տերմինով անվանվում է ներբանից վերև գտնվող 
կոշիկի մասը, թեև կոշիկի որոշ տեսակների ներբանը և երեսը պատրաստվում են մի 
կտորից և այդ դեպքերում կոշկերես է համարվում այն մասը, որը փակում է ոտքը 
կողքից և վերևից (վերևի մասը կարող է փակել լրիվ ոտքը և նույնիսկ ազդրը, 
օրինակ՝ ձկնորսության համար երկարաճիտք կոշիկը): Աստառի նյութը չի ազդում 
դասակարգման վրա: 

  «Ուժեղացնող մասեր» տերմինով անվանվում են ամրություն տալու համար 
կոշկերեսին ամրացված բոլոր կտորները (օրինակ` պոլիմերային նյութից կամ 
կաշվից), միացված կամ չմիացված ներբանին: 

Ներբանին սոսնձված անավարտ կամ ոչ վերջնամշակած կոշկերեսը դիտվում 
է որպես կոշիկ (ոչ թե կոշիկի մասեր): Այդ տեսակի արտադրատեսակներն ստանում 
են ավարտված տեսք, երբ կոշկերեսի վերևի եզրը ուղղակի վերջնամշակվում է 
երիզով և ամրացվում կոճկող հարմարանքներով: 

  Տվյալ դասում «ռետին» կամ «պլաստմասսա» (պոլիմերային նյութ) տերմինով 
անվանվում են նշված նյութերից պատվածքով բոլոր տեսակի մանածագործական 
նյութերը: 

  Տվյալ դասում «մանածագործական նյութեր» տերմինով անվանվում են թելքը, 
մանվածքը, գործվածքը, թաղիքե և ոչ գործվածքային նյութերը, ճոպանի և պարանի 
նյութերը, քուղերը և այլ նյութերը:  

  Տվյալ դասում «կաշվե» տերմինը վերաբերվում է բնական և 
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բաղադրանյութային կաշվից արտադրատեսակներին: 

- փողոցի և տնային կոշիկներ բարձր կրունկով կամ առանց կրունկի 

- փակ կոշիկներ, կիսակոշիկներ, երկարաճիտք կոշիկներ, բարձր ճտքով կոշիկներ 

- բոկամաշիկներ, հյուսված կոշիկ կանեփաթելից (գործվածքե երեսով և բուսական 
նյութից հյուսված ներբանով կոշիկ), թենիսի, վազքի ոտնամաններ, լողաչստեր և այլ 
ամենավուր կոշիկ 

- հատուկ սպորտային կոշիկ, որն ունի բութակներով, սեղմակներով, փոկերով և այլն 
հանդերձավորելու համար տարբեր հարմարանքներ, ինչպես նաև լեռնադահուկային 
և վազքադահուկային կոշիկ, հեծանվորդների, ըմբշամարտիկների, 
բռնցքամարտիկների համար կոշիկ 

- բալետային ոտնամաններ 

- հողաթափեր, տնային չստեր  

- մի կտորից պատրաստված կոշիկ, օրինակ, ռետինացմամբ կամ պլատմասսայի 
կաղապարմամբ ստացված կոշիկ, նաև մի կտոր փայտից փորած կոշիկ 

- այլ տեսակի կոշիկ, հատուկ նախատեսված քիմիական նյութերից, յուղերից, ցրտից 
պաշտպանելու համար 

- ուրիշ կոշիկի վրա հագնվող կրկնակոշիկներ, երկարաճիտք կրկնակոշիկներ 

- ամրակցված ներբանով միանգամյա օգտագործման կոշիկ  

  Եթե հնարավոր չէ տարբերել կոշիկը տղամարդու է թե կնոջ, այն համարվում է 
կնոջ կոշիկ:  

Մանկական է համարվում 24 սմ-ից պակաս միջատակով կոշիկը: 

 

Բացառվում է` 

- ասբեստից կոշիկը (23.99) 

- օրթոպեդիկ կոշիկը (32.50) 

- մանածագործական նյութերից առանց ներբանի կոշիկը (14.19.11, 14.19.21, 14.19.23) 

- բարակ նյութից (թղթից, պլաստիկի շերտից և այլն) կոշկերեսով, առանց 
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ամրակցված կոշկատակի կոշիկը (դասակարգվում է ըստ նյութի) 

- կաճյակները (թաղիքե ոտնամաններ), կրկնակոշիկների համար նրբաթաղիքե կամ 
կիսանրբաթաղիքե գուլպաները (13.96) 

- անվավոր չմուշկների համար կոշիկները, կոշկատակին ամրացված չմուշկներով 
կոշիկները չմշկորդների համար, պաշտպանական վահանակները և ուրիշ 
պաշտպանական սպորտային հանդերձանքը (հատված 31) 

- խաղալիք կոշիկը (հատված 31) 

- բութակները, սեղմակները, փոկերը, ճարմանդները, պաշտպանաշերտերը, 
կեռիկները, քուղերը, կոճակները և այլ պիտույքները, որոնք չեն դասակարգվում 
որպես կոշիկի մասեր (դասակարգվում են համապատասխան դիրքերում կամ 31 
հատվածում) 

15.20.1 Կոշիկ, բացի սպորտային, պաշտպանական և օրտապեդիկ կոշիկից 
15.20.11 Կոշիկ անջրանցիկ, ներբանով և կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային 

նյութերից, բացի պաշտպանական մետաղական կոշկաքթով կոշիկից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -ջրից և հեղուկներից պաշտպանող անջրանցիկ կոշիկ, որի ներբանը և կոշկերեսը 
պատրաստվում են ռետինից, պլաստմասսայից կամ պոլիմերային, ռետինե 
պատվածքով մանածագործական նյութերից, այն պայմանով, որ կոշկերեսը չի 
միացվում ներբանին (տես 15.20 դասի պարզաբանումները) թելերի, գամասեղների, 
մեխերի, պտուտակների միջոցով կամ համանման եղանակով 

  - կոշիկներ պատրաստված նոր տեխնոլոգիայով` կաղապարում ճնշման տակ, ձուլում 
ճնշման տակ, մածուցիկ զանգվածի ձևավորում, ռոտացիոն ձուլում, կաղապարում 
«թաթախումով» (կոշիկի արդյունաբերությունում հազվադեպ կիրառվող գործընթաց), 
հավաքում ռետինացումով, սոսնձում և ռետինացում, սոսնձում ճնշման տակ, 
բարձրահաճախական եռակցում: 

  

Բացառվում է` 

- մետաղական պաշտպանիչ տակով կոշկաքիթը, ռետինե կամ պոլիմերային 
նյութերից կոշկերեսով անջրանցիկ կոշիկը (15.20.31) 

15.20.11.200 Կոշիկ անջրանցիկ, կոշկերեսով ռետինից 
15.20.11.300 Կոշիկ անջրանցիկ, կոշկերեսով պոլիմերային նյութերից 
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15.20.12 Կոշիկ ներբանով և կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից, բացի 
անջրանցիկ կամ սպորտային կոշիկից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ռետինի կամ պոլիմերային նյութերից ներբանով և կոշկերեսով փողոցի կոշիկ` 
սանդալներ, երկարաճիտք և կիսաերկարաճիտք կոշիկներ, մոդելային ոտնամաններ, 
բոկամաշիկներ, փայտամուճակներ (սաբո) և տնային կոշիկ` տնային ոտնամաններ, 
չստեր, հողաթափեր: 

  «Փայտամուճակներ (սաբո)»` կոշիկ առանց հետնամասի, մեկ կտորից 
պատրաստված կոշկերեսով, որն ամրացված է ներբանին գամերով:  

  «Բոկամաշիկներ»` կոշիկ, կազմված ոտնաթումբը և հետնամասը փաթաթող 
փոկերից, որոնք խցանների միջոցով ամրացված են ներբանի անցքերին: 

 

Բացառվում է` 

- ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից ներբանով և կոշկերեսով սպորտային կոշիկը 
(15.20.2) 

- մետաղական պաշտպանիչ տակով կոշկաքիթը, ռետինե կամ պոլիմերային 
նյութերից կոշկերեսով անջրանցիկ կոշիկը (15.20.31) 

15.20.12.100 Սանդալներ կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից 
15.20.12.300 Կոշիկ փողոցի (բացի սանդալներից) և տնային կոշկերեսով ռետինից կամ 

պոլիմերային նյութերից 
15.20.12.310 Կոշիկ փողոցի կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից(բացի 

սանդալներից, տնային, սպորտային և պաշտպանական կոշիկներից) 
15.20.12.370 Ոտնամաններ տնային և կոշիկ տնային այլ, կոշկերեսով ռետինից կամ պոլիմերային 

նյութերից 
15.20.13 Կոշիկ կաշվե կոշկերեսով, բացի սպորտային կոշիկից, պաշտպանական 

մետաղական կոշկաքթով կոշիկից կամ հատուկ կոշիկներիից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական կամ համակցված կաշվե կոշկերեսով և ռետինից, պլաստմասսայից, 
ռետինի կամ պոլիմերային նյութերից պատվածքով մանածագործական նյութերից, 
բնական կամ համակցված կաշվից պատրաստված ներբանով (տես 15.20 դասի 
պարզաբանումները) կոշիկ: 
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Բացառվում է` 

- օրթոպեդիկ կոշիկը (33.10) 

- կաշվե կոշկերեսով պաշտպանիչ կոշիկը (15.20.31) 

- կաշվե կոշկերեսով սպորտային կոշիկը (32.30.12 և 15.20.29) 

- կաշվե ներբանով և կաշվե փոկերից կոշկերեսով սանդալները (15.20.32) 

- փայտե ներբանի վրա կաշվե կոշկերեսով կոշիկը, առանց աստառի (15.20.32) 

15.20.13.500 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե 
15.20.13.510 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, տղամարդկանց համար 
15.20.13.520 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, կանանց կամ աղջիկների համար 
15.20.13.530 Կոշիկ փողոցի, կոշկերեսով կաշվե, մանկական 
15.20.13.600 Սանդալներ, բոկամաշիկներ կոշկերեսով կաշվե 
15.20.13.610 Սանդալներ կոշկերեսով կաշվե, տղամարդկանց համար 
15.20.13.620 Սանդալներ, բոկամաշիկներ կոշկերեսով կաշվե, կանանց կամ աղջիկների համար 
15.20.13.630 Սանդալներ կոշկերեսով կաշվե, մանկական 
15.20.13.700 Ոտնամաններ տնային և կոշիկ տնային այլ, կոշկերեսով կաշվե 
15.20.13.800 Կոշիկ կոշկերեսով կաշվե, ներբանով փայտից, խցանակեղևից կամ նյութերից այլ 

(բացի կաշվի, ռետինի և պոլիմերային նյութերի ներբանից) 
15.20.14 Կոշիկ, մանածագործական նյութերից կոշկերեսով, բացի սպորտային կոշիկից 

15.20.14.400 Կոշիկ կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, բացի սպորտայինից 
15.20.14.440 Ոտնամաններ տնային կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, ներբանով 

ռետինից, պոլիմերային նյութերից կամ կաշվից 
15.20.14.450 Կոշիկ (բացի սպորտայինից կամ տնայինից ) կոշկերեսով մանածագործական 

նյութերից, ներբանով ռետինից, պոլիմերային նյութերից կամ կաշվից 
15.20.14.480 Կոշիկ (բացի սպորտայինից) կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, ներբանով 

փայտից կամ խցանակեղևից 
15.20.14.490 Կոշիկ (բացի սպորտայինից) կոշկերեսով մանածագործական նյութերից, ներբանով 

նյութերից այլ 
15.20.2 Կոշիկ սպորտային 
15.20.21 Կոշիկ թենիսի, բասկետբոլի, մարմնամարզության, սպորտային 

պարապմունքների համար և համանման այլ կոշիկ 
15.20.21.000 Կոշիկ թենիսի, բասկետբոլի, մարմնամարզության, սպորտային պարապմունքների 

համար և համանման այլ կոշիկ 
15.20.29 Այլ սպորտային կոշիկ, բացի դահուկային և չմշքավազքի համար կոշիկից 

15.20.29.100 Կոշիկ սպորտային այլ, բացի չմշկավազքի կոշիկներից, կոշկերեսով ռետինից կամ 
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պոլիմերային նյութերից 

15.20.29.500 Կոշիկ սպորտային այլ, բացի չմշկավազքի կոշիկներից, կոշկերեսով կաշվից 
15.20.3 Կոշիկ պաշտպանական և այլ կոշիկ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

15.20.31 Կոշիկ  պաշտպանական մետաղական կոշկաքթով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մետաղական պաշտպանիչ շերտով կոշիկ, այդ թվում` անջրանցիկ, կաշվե, ռետինե 
կամ պոլիմերային նյութերից կոշկերեսով: 

 
Բացառվում է` 

- դիէլեկտրական կոշիկը (23.99.11) 

- արտադրական կոշիկը (15.20.32) 

- ասբեստից կոշիկը (23.99) 

15.20.31.200 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով ռետինից 
15.20.31.250 Կոշիկ անջրանցիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով 

ռետինից 
15.20.31.270 Կոշիկ այլ, կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով ռետինից 
15.20.31.300 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով պոլիմերային 

նյութերից 
15.20.31.350 Կոշիկ անջրանցիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով 

պոլիմերային նյութերից 
15.20.31.370 Կոշիկ այլ, կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով պոլիմերային 

նյութերից 
15.20.31.500 Կոշիկ կոշկաքթատակով պաշտպանիչ մետաղական, կոշկերեսով կաշվից 
15.20.32 Կոշիկ փայտե, հատուկ կոշիկ և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ կոշիկ  

15.20.32.500 Կոշիկ փայտե և այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
15.20.32.550 Սանդալներ ներբանով կաշվից և կոշկերեսով կաշվե փոկերից, անցնող ոտնաթմբով 

և ընդգրկող ոտնաթաթի բութ մատը 
15.20.32.570 Կոշիկ փայտե ներբանով առանց ներքին միջատակի կոշկերեսով կաշվից 
15.20.32.590 Կոշիկ այլ, ներբանով և կոշկերեսով նյութերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

(փայտից, խցանակեղևից, պարանի-կորդի նյութերից և այլն) 
15.20.32.900 Կոշիկ հատուկ և այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
15.20.32.910 Կոշիկ ազգային 
15.20.32.920 Կոշիկ արտադրական 
15.20.32.930 Կոշիկ տնային, մորթուց 
15.20.32.990 Կոշիկ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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15.20.4 Կոշիկի կաշվե մասեր. միջատակեր,  ներբաններ և համանման 
արտադրատեսակներ. զանգապանների և համանման պարագաներ և դրանց 
մասերը 

15.20.40 Կոշիկի կաշվե մասեր. միջատակեր,  ներբաններ և համանման 
արտադրատեսակներ. զանգապանների և համանման պարագաներ և դրանց 
մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կոշկերեսի մասեր, ներառյալ կոշկերեսի նախապատրաստվածքների ձևման համար 
կաշվի կտորներ  

- ամրություն ավելացնող մասեր, որոնք տեղավորում են աստառի և հետնամասի կամ 
աստառի և կոշկաքթի միջև, այդ մասերի պնդությունը ավելացնելու համար  

- միջատակեր, տակդիրներ, կոշկատակեր  

- սուպինատորներ և այլ մասեր, որոնք ամրացվում են կոշկատակին, կոշիկի 
մակերևույթի կորությունը ստանալու համար 

- տարբեր տեսակի կրունկներ` փայտից, ռետինից և այլն, սոսնձվող կամ ամրացվող 
մեխերով, պտուտակներով, կրունկների մասեր 

- քուղերի համար կեռիկներ, սպորտային կոշիկի համար բութակներ 

- հավաքված մասեր, որոնք դեռ չունեն կոշիկը բնորոշող հատկանիշեր  

  Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև սրունքը լրիվ կամ մասամբ փակելու 
համար արտադրատեսակներ և մասեր` զանկապաններ, սռնապաններ, ոտի 
փաթաթաններ և համանման արտադրատեսակներ: Այդ արտադրատեսակները 
պատրաստվում են կաշվից, գործվածքից, թաղիքից, տրիկոտաժից և այլն, չեն 
փակում լրիվ ոտնաթաթը և դրանով տարբերվում են գուլպաներից և 
կիսագուլպաներից:  

 

Բացառվում է` 

- կոշիկի զարդեզրը բնական և բաղադրանյութային կաշվից (15.12.19), 
պլաստմասսայից, ռետինից 

- ծնկակապերը և կոճկալները (թույլ հոդերի պահպանման համար նախատեսված 
արտադրատեսակներ ձգուն կտորից) (դասակարգվում են օգտագործված նյութին 
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համապատասխան դիրքերում)  

- 14.31  և 14.19 դասերում ներառված զուգագուլպաները 

- ասբեստից կոշկեղենի համար մասերը և հարմարանքները (23.99.11) 

- օրթոպեդիկ նպատակներով պատրաստված հատուկ միջատակերը (32.50) 

- 31 հատվածում համապատասխան դիրքերում դասակարգված մեխերը, 
ճարմանդները, կոշկակարի կեռիկները, քուղերը, ինչպես նաև կոճակները, օղակները 
և այլն 

15.20.40.650 Կոշկերես և դրա մասերը ( բացի կարծր մասերից) կաշվից 
15.20.40.690 Կոշկերես և դրա մասերը ( բացի կարծր մասերից) տարբեր նյութերից, բացի կաշվից 

15.20.40.700 Ներբաններ և կրունկներ ռետինից կամ պոլիմերային նյութերից 
15.20.40.900 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) տարբեր նյութերից 
15.20.40.910 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) փայտից 
15.20.40.990 Կոշիկի մասեր ( բացի կոշկերեսից) տարբեր նյութերից, բացի փայտից 
15.20.9 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 

ենթակապալառուի կողմից 
15.20.99 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
15.20.99.000 Կոշիկի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 

ենթակապալառուի կողմից 
16 Փայտանյութ, արտադրատեսակներ փայտից և խցանակեղևից, բացի կահույքից, 

արտադրատեսակներ ծղոտից և հյուսկեն նյութերից  
 
Տվյալ հատվածը ներառում է` 

 -02 հատվածում դասակարգված անտառանյութերը, նախնական մշակած և դրանից 
արտադրատեսակները՝ 

- սղոցած, կոտոր փայտանյութեր, ռանդած և ծլեպած միաշերտ նրբատախտակ, 
ռանդած, հղկած, ծայրերով իրար կից միացված փայտանյութեր, հաստատուն 
պրոֆիլով փայտանյութեր  

- փայտատաշեղային և համանման սալեր, փայտաթելքային սալեր, շերտավոր 
սոսնձած բնափայտ, մամլած բնափայտ 

- արտադրատեսակներ բնափայտից: 

Տվյալ հատվածում դասակարգվում են նաև շինարարությունում որպես 
կառուցատարրեր օգտագործվող փայտի և պլաստիկի շերտերից կազմված 
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պանելները, երբ կառուցատարրերի ամրությունը և կայունությունը պայմանվորված են 
պանելների արտաքին շերտի` փայտատաշեղային սալի բնութագրերով, իսկ 
պլաստիկից շերտը, անկախ դրա հաստությունից, հանդիսանում է միայն մեկուսիչ 
նյութ:  

Կազմատված կամ չհավաքված վիճակում փայտե արտադրատեսակները 
դասակարգվում են հավաքված տեսքով համապատասխան արտադրատեսակների 
հետ, եթե այդ մասերը ներկայացված են միասին:  

16.22 – 16.29 դասերում ներառված են պատրաստի փայտե 
արտադրատեսակները, անկախ այն բանից դրանք պատրաստված են բնափայտից, 
թե փայտատաշեղային, փայտաթելքային սալերից, շերտավոր կամ մամլած 
բնափայտից:  

  Տվյալ հատվածում «մամլած բնափայտ» տերմինը նշանակում է քիմիական և 
ֆիզիկական մշակման ենթարկված բնափայտը, երբ բնափայտի շերտերը միացվում 
են, որի արդյունքում բարձրանում է փայտանյութի խտությունը և պնդությունը, 
մեխանիկական ամրությունը և դիմադրությունը քիմիական և էլեկտրական 
ազդեցությանը: 

  Բնափայտի պահպանման համար այն կարող է ենթարկվել անհրաժեշտ 
մշակման, ինչպես նաև լինել ներկված, պատված լաքով, մշակված խածատիչներով, 
սակայն մշակման տեսակը չի ազդում բնափայտի դասակարգման վրա: 

  Որոշ փայտանյութերը, ինչպիսիք են ուռենու կամ հնդկեղեգի շիվերը, ոչ 
մշակված տեսքով դասակարգվում են 01.29.30 ենթակարգում, իսկ հյուսկեն 
արտադրատեսակների տեսքով (զամբյուղներ, խսիր, վարագույրներ)՝ 16.29.25 
ենթակարգում: 

  Տվյալ հատվածը ներառում է նաև բնափայտի (16.10.91) մշակման, պանելների 
և սալերի (16.21.91) վերջնամշակման ծառայություններ, փայտե շինարարական 
կառուցատարրերի տեղադրման և արտադրության ծառայություններ, բնափայտից, 
խցանակեղևից, ծղոթից հյուսքի համար նյութերից արտադրտեսակների (16.23.9, 
33.19.10) նորոգման, տեխնիկական սպասարկման և արտադրության 
ծառայություններ  

 

Բացառվում է՝ 

- պանելները, որտեղ պլաստիկից պատրաստված արտաքին շերտի համար փայտը 



873 
 

օգտագործված է որպես ենթակալ (18.11) 

- ակտիվացված փայտածուխը (20.14.71) 

- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- 15.20 դասի կոշկեղենը կամ դրա մասերը 

- 32.99.3 կարգի ապրանքները 

- 23.65.12 ենթակարգի ապրանքները 

- 28 և 30 հատվածների ապրանքները (օրինակ, մեքենաների մասերը, արկղերը, 
պատյանները,  
ավտոմեքենաների և ապարատների խցիկները, անիվների մասերը) 

- 26 և 31 հատվածների ապրանքները (օրինակ, ժամացույցների և երաժշտական 
գործիքների հենամարմինները, դրանց մասերը, կահույքը, լուսավորման սարքերը, 
հավաքովի շինարարական կառուցատարրերը, խաղերը, խաղալիքները, սպորտային 
գույքը, ծխամորճերը, կոճակները, մատիտները) 

- հրաձգային զենքի մասերը (30.40) 

- արվեստի գործերը  

16.1 Բնափայտ սղոցած և ռանդած 
16.10 Բնափայտ սղոցած և ռանդած 
16.10.1 Անտառանյութ երկայնքով սղոցած կամ կոտորած, կեղևած կամ մասնատված 

շերտերի, 6 մմ-ից ավել հաստությամբ. երկաթգծի կամ տրամվայի փայտակոճեր, 
չտոգորված 

16.10.10 Անտառանյութ երկայնքով սղոցած կամ կոտորած, կեղևած կամ մասնատված 
շերտերի, 6 մմ-ից ավել հաստությամբ. երկաթգծի կամ տրամվայի փայտակոճեր, 
չտոգորված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- երկաթգծի կամ տրամվայի փայտակոճեր (լայնական), չտոգորված՝ չռանդած 
փայտանյութեր, կտորներով, մոտավոր ուղղանկյուն լայնական հատվածքով  

- փոխադրական չորսուներ, որոնց երկարությունը գերազանցում է փայտակոճերի 
երկարությունը 
- կամրջահեծաններ 

  - ներառվում են ցանկացած երկարության, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ բոլոր 



874 
 

տեսակի անտառանյութերն ու փայտանյութերը, սղոցած կամ կոտորած տեքստուրայի 
ուղղությամբ, կտրատած մասերի կամ ծլեպած, ինչպիսիք են՝ հեծանները, 
շրիշակները, թերթերը, տախտակները, ձողերը, ինչպես նաև բոլոր այն 
արտադրատեսակները, որոնք մշակման աստիճանով համարժեք են սղոցած և 
եզրահատ հաստոցներով մշակած փայտանյութերին կամ անտառանյութերին ճշգրիտ 
չափսերով և ստացված մակերևույթի բարձր որակով, երբ հետագա տաշումը չի 
պահանջվում: Նման մշակումը թույլ է տալիս առանց տաշելու ստանալ ավելի բարձր 
որակի հարթություն, քան սովորական սղոցումից հետո: Տվյալ ստորադիրքերում 
ներառված արտադրատեսակների լայնական հատվածքը պարտադիր չէ լինի 
ուղղանկյուն կամ միատեսակ ամբողջ երկարությամբ: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև փշատերևի տեսակների փայտասալահատակի 
համար եզրազարդեր, շերտեր, չորսվակներ (բացի տրամատվածներից` 
դասակարգվում թն 16.10.21)  

Նշված արտադրատեսակների եզրերը կարող են լինել թեթև տաշված, ունենալ 
անցքեր և բույներ` կալունների կամ ռելսերի տեղադրման համար, ծայրերը 
ուժեղացված լինեն մեխերով, ճարմանդներով, հեղույսներով` ճեղքվածքները 
կանխելու համար: Փայտակոճերը կարող են մշակված լինեն հակասնկային կամ 
միջատասպան նյութերով, փոխադրման ընթացքում կամ կարճաժամկետ 
պահպանման համար: 

- անտառանյութերը, որոնք ռանդած են միայն նրա համար, որ հեռացվեն 
մակաճուկները և սղոցից մնացած կոպիտ հետքերը  

- երկայնքով սղոցած անտառանյութերը, որոնք սղոցվել են, հաշվի առնելով տվյալ 
անտառանյութերի առանձնահատկությունները և մշակման տեխնոլոգիան և չունեն 
սղոցի հետքեր, մի պայմանով, որ սղոցի հետքերի բացակայությունը 
պայմանավորված է սղոցման ձևից  

 

Բացառվում է՝ 

- սղոցած, ռանդած կամ ծլեպած, 6 մմ ավելի հաստությամբ տախտակների լրիվ 
լրակազմը, նախատեսված արկղային փայտե տարայի կամ կավարամածների 
պատրաստման համար (ներառվում է 16.24 դասում) 

- եզրակով կոպիտ քառատաշած բնափայտը, օրինակ կոպտորեն սղոցած 
(դասակարգվում է 02.20.11, 02.20.13 և 16.10.31)  
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- փայտատաշեղը և համանման մթերքը (02.20.12) 

- 16.10.21 ենթակարգում ներառված արտադրատեսակները 

- նրբատախտակների թերթերը, նաև այլ փայթանյութերը, որոնց հաստությունը չի 
գերազանցում 6 մմ 
- 16.10.1 կարգում ներառված արտադրատեսակները 

- ատաղձագործական շինարարական կառուցատարրերը (16.22) 

- երկաթգծի կամ տրամվայի փայտակոճերը, որոնք տոգորված են կրեոզոտով կամ 
ուրիշ կոնսերվանտներով, երկարատև պահպանման համար (16.10.32) 

16.10.10.100 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի, չտոգորած 
16.10.10.300 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 

մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ 
16.10.10.320 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 

մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, բութակավոր միացքով կամ 
հղկված 

16.10.10.340 Անտառանյութեր փշատերևի տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատած 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած, բացի բութակավոր 
միացքով կամ հղկված, բացի բութակավոր միացքով կամ հղկված 

16.10.10.350 Անտառանյութեր այլ, եղևնուց կամ բրգաձև սոճուց 
16.10.10.370 Անտառանյութեր այլ, սոճուց 
16.10.10.390 Անտառանյութեր փշատերև (փափուկ) տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, 

կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ներառյալ փոքր 
տախտակները 125 սմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ, 12,5 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, 
սղոցանյութեր (բացի բութակավոր միացքով, ռանդած կամ հղկված, եղևնուց կամ 
բրգաձև սոճուց) 

16.10.10.500 Անտառանյութեր ( բացի փշատերևի և արևադարձային տեսակների), սղոցած կամ 
կոտորած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ(բացի 
փայտասալահատակի համար կաղնու եզրազարդերի, շերտերի, չորսվակների) 

16.10.10.700 Անտառանյութեր արևադարձային տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատված 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած կամ հղկված. փայտե 
ծածկերի կամ փայտասալահատակի համար եզրազարդեր, շերտեր, չորսվակներ, 
ռանդած, չհավաքված, կաղնու (բացի պրոֆիլածներից) 

16.10.10.710 Անտառանյութեր արևադարձային տեսակների, սղոցած կամ կոտորած, կտրատված 
մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, ռանդած կամ հղկված 

16.10.10.770 Փայտասալիկների համար եզրազարդեր, շերտեր, չորսվակներ, ռանդած, 
չհավաքված, կաղնու (բացի պրոֆիլածներից) 

16.10.2  Բնափայտ տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով. փայտաբուրդ. փայտի 
ալյուր, փայտատաշեղ 

16.10.21  Բնափայտ տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով. փայտաբուրդ. փայտի 
ալյուր, փայտատաշեղ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- անտառանյութեր, որոնք սղոցելուց կամ եզրահատումից հետո ենթարկվել են 
մշակման, ինչը ապահովում է եզրերի կամ սղոցամակերևույթի պրոֆիլի 
անընդհատությունը՝ հետագայում մանրամասերի միացումը հեշտացնելու կամ 
պատկերային ձևավոր փայտանյութեր ստանալու համար: Ձևավոր պրոֆիլային 
նյութեր են համարվում ամբողջ երկարությամբ նույն լայնական կտրվածք ունեցող 
արտադրատեսակները և կրկնվող ուռուցիկ պատկերներով արտադրատեսակները: 

 - փորակով և սեռակով տախտակներ, որոնք մի եզրից ունեն սեռակ (կցաշուրթ), իսկ 
մյուս եզրից  
փորակ և դրանց միացման համար մի տախտակի սեռակը մտնում է մյուսի փորակը 

- ագուցավոր տախտակներ, որոնց մեկ կամ երկու եզրերը կտրած են այնպես, որ 
առաջացնում են շրջելուն 
- տաշած եզրերով տախտակներ, որոնց մեկ կամ մի քանի անկյունները տաշած են 
երկայնական  
ուղղությամբ, եզրի կամ սղոցամակերևույթի նկատմամբ որոշակի անկյան տակ 

- կլորացրած եզրերով անտառանյութեր, ինչպիսիք են օրինակ կլոր հատվածքով 
բարակ փայտիկներ, որոնք օգտագործվում են լուցկու հատիկների, կոշիկի մեխերի, 
որոշ տեսակի փայտե վարագույրների, կախիչների և այլնի արտադրությունում, 
ինչպես նաև կահույքի մանրամասերի միացման համար 2մմ - 75մմ տրամագծով և 
45սմ – 250սմ երկարությամբ փայտե ձողիկներ  

- շեղահատ միացքով անտառանյութեր 
- կիսակլոր մատնեքով անտառանյութեր` փորակով և սեռակով, սեռակի և եզրի միջև 
կիսակլոր մատնեքով, ներառյալ անտառանյութեր կիսակլոր մատնեքով 
սղոցամակերևույթի կենտրոնում 

- ձևավոր անտառանյութեր` տարբեր ձևեր տրված (մեխանիկական եղանակով կամ 
ձեռքով) փայտե շերտաձողեր, որոնք օգտագործվում են շրջանակների, կահույքի, 
դռների, ատաղձագործական շինարարական կառուցատարրերի պատրաստման 
համար  

 
Բացառվում է՝  

- որպես կահույքի մասեր օգտագործվող փայտե շերտերը, որոնք հեշտ տարբերվում 
են, օրինակ ակոսատաշվածքի առկայությամբ, և օգտագործվում են գրքի 
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պահարանների և բուֆետների դարակների պատրաստման համար (31.1) 

- մեկ ձևավոր արտադրատեսակը մյուս ձևավոր կամ ոչ ձևավոր բնափայտի 
վերադրումով պատրաստված ձևավոր արտադրատեսակները (16.23 կամ 16.29.14) 

16.10.21.100 Բնափայտ փշատերևի տեսակների, տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով 
16.10.21.500 Բնափայտ սաղարթավոր տեսակների, տրամատված եզրով կամ 

սղոցամակերևույթով 
16.10.21.530 Բնափայտ փշատերևի տեսակների, տրամատված եզրով կամ սղոցամակերևույթով, 

(բացի փայտասալահատակի համար եզրազարդերի, շերտերի, չորսվակների) 

16.10.21.550 Փայտասալիկների կամ փայտե ծածկերի համար եզրազարդերի, շերտերի, 
չորսվակների սաղարթավոր տեսակների բնափայտից, չհավաքած 

16.10.22 Փայտաբուրդ. փայտի ալյուր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ծռած և ոլորած (միասեռ զանգված ստանալու համար), նույն չափսի և հաստության 
թելքերի բարակ փնջերից կազմված փայտաբուրդ (16.10.23 ենթակարգի տաշեղից 
տարբերվում է թելքերի փնջերի էական երկարությամբ), պատրաստված գերաններից 
(փշատերև և սաղարթավոր տեսակների ծառերի բներից) հատուկ կեղևահան 
հաստոցներով, դասակարգվում է տվյալ ենթակարգում, եթե ներկած է, 
սոսնձապատած է, խիտ ոլորած է, կամ թերթերի տեսքով միջադրված է թղթի 
շերտերի միջև, օգտագործվում է հիմնականում փաթեթավորման համար, որպես 
միջադիրային նյութ, կամ խծուծման համար, ինչպես նաև ագլոմերացված պանելների 
(օրինակ, 16.21.13 կամ 23.65.11 ենթակարգերում ներառված) պատրաստման 
ընթացքում 

- թեփի, տաշեղի կամ բնափայտի այլ մնացուկների մանրացումից ստացված փոշի` 
փայտի ալյուր, որն օգտագործվում է որպես լցանյութ պլաստմասե, 
փայտատաշեղային սալերի և լինօլեումի պատրաստման ընթացքում  

 

Բացառվում է՝ 

- կոկոսային ընկույզի կճեպից պատրաստած համանման ալյուրը  

- փայտե տաշեղը (16.10.23) 

16.10.22.000 Փայտաբուրդ. փայտի ալյուր 
16.10.23 Փայտատաշեղ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնափայտի մեխանիկական մանրացումից ստացված փայտատաշեղ, որն 
օգտագործվում է թաղանթանյութի պատրաստման, նաև փայտատաշեղային և 
փայտաթելքային սալերի արտադրության համար  

- հնդկեղեգից ստացված համանման արտադրատեսակներ 

 

Բացառվում է՝ 

- խյուսափայտը, կլոր կամ կոտրատված անտառանյութերի տեսքով (16.10.10) 
- խեժով կամ ուրիշ նյութերով պատված բնափայտը կամ բնափայտի մնացուկները, 
որոնք օգտագործվում են վառելու համար (32.99.42)  

- թաղանթանյութի եփման և լուցկու արտադրության համար օգտագործվող 
գերանները, որոնք ի 

տարբերություն վառելու համար գերանների, մանրազնին տեսակավորում են 
(գերանները չպետք է լինեն կոտրատված, ծռված, կոշտուկավոր), կեղևահանվում 
կամ ծլեպվում են 

- հյուսկեն արտադրատեսակների, ինչպես նաև քացախի պատրաստման կամ 
հեղուկների պարզեցման համար օգտագործվող փայտատաշեղը  

- փայտաբուրդը և փայտի ալյուրը (16.10.22) 

- թեփը և բնափայտի մնացուկները (38.11.59) 

16.10.23.300 Տաշեղ բնափայտի փշատերևի տեսակների (վառելիքային) 
16.10.23.500 Տաշեղ բնափայտի սաղարթավոր տեսակների (վառելիքային) 
16.10.3 Անտառանյութ կոպիտ մշակված. փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի, 

տոգորված կամ մշակված այլ ձևով 
16.10.31 Անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներկված, խածատված, մշակված կրեոզոտով 

կամ ուրիշ պահածոյացնող նյութերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է 02.20.11 - 02.20.13 ենթակարգերի անտառանյութերը, 
որոնք մշակված են ներկանյութերով, խածատիչներով, կրեոզոտով կամ ուրիշ 
կոնսերվանտներով և տոգորված (նման մշակումը ենթադրում է բաց գուռերում 
բնափայտի երկարատև թրջումը տաք հեղուկի մեջ, կամ մշակումը ավտոկլավերում 
վակուումի կամ ճնշման ազդեցության տակ), որի արդյունքում բնափայտը ձեռք է 
բերում հատուկ հատկություններ՝ հրակայունություն, պաշտպանվածություն 
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գերչորացումից և այլն, ինչը թույլ է տալիս բնափայտի երկարատև պահպանումը: 

 

Բացառվում է՝ 

- փոխադրման կամ կարճաժամկետ պահպանման ընթացքում փչանալուց 
պաշտպանելու նպատակով կոնսերվանտներով մշակված արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են չմշակված արտադրատեսակների հետ նույն դիրքերում` 
02.20.11.410)  

16.10.31.000 Անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներկված, խածատված, մշակված կրեոզոտով կամ 
ուրիշ պահածոյացնող նյութերով 

16.10.32 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի (լայնական), տոգորված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է 16.10.10 ենթակարգի արտադրատեսակները, 
կրեոզոտով կամ ուրիշ կոնսերվանտներով մշակված մակերևույթով` երկարատև 
պահպանման համար: 

  

Բացառվում է՝ 

- միջատասպան կամ սնկասպան նյութերով մշակած փայտակոճերը` փոխադրման 
կամ կարճաժամկետ պահպանման ընթացքում սնկերից կամ մակաբույծերից 
պաշտպանելու նպատակով (դասակարգվում են 16.10.10 ենթակարգում, որպես 
«չտոգորված») 

16.10.32.000 Փայտակոճեր երկաթգծի կամ տրամվայի (լայնական), տոգորված 
16.10.39 Այլ անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներառյալ մասնատված գերանները և ցցերը 

16.10.39.000 Այլ անտառանյութ կոպիտ մշակված, ներառյալ մասնատված գերանները և ցցերը 
16.10.9 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման ծառայություններ. 

սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.10.91 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բնափայտի տոգորման կամ պահածոյացնող կամ այլ նյութերով քիմիական 
մշակման ծառայություններ 
- բնափայտի չորացման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- ջրամեկուսացման աշխատանքները, տես 43.99.10 
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- շենքերի, նավերի, գնացքների և այլ տարածքների ախտահանման, 
միջատազերծման, կրծողների ոչնցացման ծառայությունները, տես 81.29.11 

16.10.91.000 Բնափայտի չորացման, տոգորման կամ քիմիական մշակման ծառայություններ 
16.10.99 Սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
16.10.99.000 Սղոցած և ռանդած անտառանյութի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
16.2 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից արտադրատեսակներ 

16.21 Նրբատախտակ և պանելներ  
16.21.1 Նրբատախտակ սոսնձած, բազմաշերտ պանելներ և համանման շերտավոր 

արտադրատեսակներ բնափայտից. փայտատաշեղային սալեր և համանման այլ 
սալեր բնափայտից կամ այլ փայտանյութերից 

16.21.11 Նրբատախտակ սոսնձած,  բազմաշերտ պանելներ և համանման շերտավոր 
արտադրատեսակներ հնդկեղեգից  (բամբուկից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնափայտի երեք և ավելի շերտերից կազմված նրբատախտակ, սոսնձած կամ 
մամլած, դասավորված այնպիսի ձևով, որ կից շերտերի թելքերը ուղղված են անկյան 
տակ, ինչը արտադրատեսակին տալիս է ամրություն և նվազեցնում կորացումը: 
Փշատերևի տեսակների բնափայտից նրբատախտակը հաճախակի արտաքին 
շերտում ունենում է անհարթություններ, փուչ տեղեր, որոնք արտադրության 
ընթացքում լրացվում են պլաստիկի լցանյութերով կամ փայտե սեփերով, պայմանով, 
որ այդ նյութերը չեն դիտվում որպես հավելյալ նյութեր և նրբատխտակը չի 
բնութագրվում որպես այլ դիրքերում դասակարգված արտադրատեսակ: Տվյալ 
ենթակարգի նրբատախտակը կարող է լինել չհղկված կամ «մակերեսային», ոչ 
վերջնական հղկած, անհարթությունները վերացնելու համար: Արտադրատեսակները 
դասակարգվում են այս ենթակարգում, եթե դրանք պրոֆիլավորված են, ինչպես դա 
նկարագրված է 16.10.21 ենթակարգի արտադրատեսակների վերաբերյալ: 

  

Բացառվում է՝ 

- նրբատախտակած պանելները (16.21.12)  
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16.21.11.300 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, յուրանքանչյուր 
շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից 
արևադարձային տեսակների 

16.21.11.500 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, յուրանքանչյուր 
շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից 
սաղարտավոր տեսակների 

16.21.11.900 Նրբատախտակ սոսնձած, բացառապես բնափայտի թերթերից, յուրանքանչյուր 
շերտը 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից 
փշատերև տեսակների 

16.21.12 Այլ սոսնձած նրբատախտակ, բազմաշերտ պանելներ և համանման շերտավոր 
արտադրատեսակներ բնափայտից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նրբատախատակած պանելներ` բարակ նրբատախտակից վահաններ, միացված 
(սոսնձած ճնշման տակ), կենտրոնական շերտի հետ, հիմնականում ցածր տեսակի 
բնափայտից: Եթե նրբատախտակվող հիմքը բնափայտից չէ (օրինակ, պլաստիկից), 
ապա նման վահանները նույնպես դասակարգվում են այս ենթակարգում, պայմանով 
որ վահանների սպառողական հատկությունները որոշվում են նրբատախտակված 
վերնածածկով 

- համանման նյութեր շերտավոր բնափայտից՝ ատաղձագործական վահաններ, ձողե 
վահաններ, բլոկավոր ձողե վահաններ, որոնք ունեն հաստ կենտրոնական շերտ և 
կազմված են միասին սոսնձած բլոկերից, ձողերից կամ շերտերից և երեսպատված 
փայտանյութի շերտերով 

- վահաններ, որտեղ կենտրոնական փայտե շերտի փոխարեն օգտագործվել են այլ 
նյութեր՝ մեկ կամ մի քանի փայտատաշեղային սալերի, փայտաթելքային սալերի, 
սոսնձված մնացուկների, ասբեստի կամ խցանակեղևի շերտեր 

- նրբատախտակման համար օգտագործվող բնափայտի բարակ թերթեր, որոնք 
ստանում են շերտավոր բնափայտի մասնատմամբ  

  
 Բացառվում է՝ 

- շերտավոր բնափայտից զանգվածեղ արտադրատեսակները, օրինակ հեծանները, 
կամարները, այսպես կոչված «glulam», սոսնձած փայտե կառուցատարրերը (16.23) 

- շերտավոր մամլած բնափայտից պանելները (16.21.22) 

- բջջավոր փայտե պանելները և հավաքովի փայտասալիկային պանելները կամ 
սալերը, ներառյալ փայտասալիկային շերտերից կազմված և մեկ կամ ավելի 



882 
 

շերտերից բնափայտի տակդիրի վրա հավաքված (16.23) 

- փայտի վրա ներդրվագումը և փայտե խճանկարը (16.29.13), 

- որոնք որպես կահույքի մանրամասեր օգտագործվող վահանները (31.00.20) 

16.21.12.100 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների 

16.21.12.110 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների և առնվազն 
մեկ շերտը փայտատաշեղային սալ 

16.21.12.140 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների, 
արտադրատեսակներ փայտանյութի, բլոկավոր, շերտավոր և ձողավոր 

16.21.12.190 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից սաղարթավոր տեսակների, այլ 

16.21.12.200 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարտավորներից) 

16.21.12.210 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից) և առնվազն մեկ շերտը փայտատաշեղային սալ 

16.21.12.240 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից), արտադրատեսակներ փայտանյութի, բլոկավոր, շերտավոր և 
ձողավոր 

16.21.12.290 Պանելներ նրբատախտակած և նյութեր շերտավոր համանման, բնափայտից, 
առնվազն մեկ արտաքին շերտը բնափայտից այլ տեսակների (բացի 
սաղարթավորներից), ուրիշ խմբավորումներում չներառված 

16.21.13 Սալեր փայտատաշեղային և համանման այլ սալեր բնափայտից կամ այլ 
փայտանյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տարբեր երկարության, լայնության և հաստության փայտատաշեղային սալեր, 
պատրաստված բնափայտի տաշեղից, մասնիկներից կամ այլ փայտանյութերից 
(հնդկեղեգի ցողուններ, ծղոտ, վուշի կամ կանեփաթելի կեղևաքոլք) մամլման կամ 
արտամղման եղանակով և շեղջաքարացված օրգանական կապակցանյութով, որի 
զանգվածը չի գերազանցում սալի 15զանգ.%, սալերը սովորաբար հղկում են, որոշ 
դեպքերում տոգորում, հաղորդելով արտադրատեսակներին տարբեր 
ազդեցություններից դրանք պահպանելու համար լրացուցիչ հատկություններ 

- վաֆլեսալեր, ներառյալ կողմնորոշված շերտերով և կառուցվածքային առումով 
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պանելային սալեր, պատրաստված լայն, բարակ փայտե թիթեղներից, պատված 
ջրամերժ սոսնձով և դարսած ցանկացած կամ որոշակի ուղղությամբ և միացված 
բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման տակ` հավասար հաստության, մեխանիկական 
բարձր ամրության և ջրամերժ հատկություններով շինարարական պանելներ 
ստանալու համար 

- արտամղիչ, որոշ դեպքերում ամբողջ երկարությամբ անցնող ներքին 
փողանցքներով սալեր 

- շերտավոր բնափայտից պանելներ, կազմված փայտատաշեղային սալից, մեկ կամ 
երկու կողմից երեսպատված փայտաթելքային սալերով 

- շերտավոր բնափայտից պանելներ, կազմված մի քանի փայտատաշեղային 
սալերից, երեսպատված կամ չերեսպատված փայտաթելքային սալերով 

- շերտավոր բնափայտից պանելներ, կազմված ցանկացած կարգով դարսած 
փայտատաշեղային և փայտաթելքային սալերից: 

  Նշված արտադրատեսակները դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, 
անկախ այն բանից մշակված են դրանք 16.10.21 ենթակարգի արտադրատեսակների 
նման ձևեր ստանալու նպատակով թե ոչ: Այս ենթակարգի արտադրատեսակները 
կարող են կորացվեն, ծալքավորվեն, ծակոտվեն, կտրատվեն, պատվեն ներկով, 
պլաստիկով, մանածագործական նյութերով կամ ենթարկվեն ցանկացած այլ 
մշակմանը պայմանով, որ մշակումից հետո դրանք չեն ունենա ուրիշ դիրքերում 
ներառված արտադրատեսակների հատկությունները: 

 

Բացառվում է՝ 

- որպես լցանյութ փայտե ալյուր պարունակող սալերը և պլաստիկից չորսվակները 
(22) 

- միաշերտ նրբատախտակով երեսպատված փայտատաշեղային սալերը, անկախ այն 
բանից դրանք ունեն ամբողջ երկարությամբ ներքին փողանցքներ, թե ոչ (16.21.1) 

- երկու կողմից փայտատաշեղային սալերով երեսպատված բջջավոր սալերը (16.23) 

- ցեմենտով, գիպսով կամ այլ օրգանական կապակցանյութերով շեղջաքարացված 
փայտե սալերը (23.65.11) 

16.21.13.300 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից 
16.21.13.330 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, չմշակած կամ հղկած 
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16.21.13.350 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, երեսպատած 
գեղազարդ շերտավոր նյութերով բարձր ճնշման տակ 

16.21.13.370 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, երեսպատած թղթով, 
տոգորած մելամինե ձյութով 

16.21.13.390 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, բնափայտից, այլ 
16.21.13.500 Սալեր փայտատաշեղային և սալեր համանման, փայտի փոխարկված նյութերից, այլ 

16.21.14 Սալեր փայտաթելքային, բնափայտից կամ այլ փայտանյութերից  
 
  Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 փայտաթելքային սալեր, պատրաստված փայտատաշեղների թելքատումով 
ստացված թելքային զանգվածից կամ ուրիշ թելքաթաղանթանյութերից (օրինակ, 
շաքարեղեգի կամ հնդկեղեգի ցողուններից): Սալերի թելքերի միացումը կատարվում 
է կաղապարմամբ, շեղջաքարացման համար օգտագործվում են ձյութեր կամ այլ 
օրգանական կապակցանյութեր: Արտադրության ընթացքում սալերը կարող են 
տոգորվել, ձեռք բերելով լրացուցիչ հատկություններ՝ հրակայունություն, 
անջրանցիկություն, պաշտպանվածություն միջատներից և այլն: Փայտաթելքային 
սալերը կազմված են մեկ կամ մի քանի միմյանց հետ միացված թերթերից: 

 

Փայտաթելքային սալերի հիմնական տեսակներն են՝ 

- 0,8 գ/սմ3 ավել խտությամբ սալեր («hardboard»), որոնք օգտագործվում են պատերի, 
հատակների, առաստաղների համար, դռների, կահույքի արտադրությունում, որպես 
տարբեր նշանակման շինանյութ 

- 0,35 գ/սմ3 ավել, 0,8 գ/սմ3 չգերազանցող խտությամբ սալեր («mediumboard»), որոնք 
օգտագործվում են արտաքին և ներքին պատերի համար, սալերի առանձնահատուկ 
տեսակը («medium density fibreboard») օգտագործվում է դռների և կահույքի 
արտադրությունում, փոխարինելով բարձր խտությամբ բնափայտը 

- 0,35 գ/սմ3 չգերազանցող խտությամբ սալերը («softboard»), որոնք օգտագործվում են 
շինությունների ջերմա- և ձայնամեկուսացման համար: 

 

Նշված արտադրատեսակները դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, 
անկախ այն բանից մշակված են դրանք 16.10.21 ենթակարգի արտադրատեսակների 
նման, ձևեր տալու նպատակով, թե ոչ: Այս ենթակարգի արտադրատեսակները 
կարող են կորացնեն, ծալքավորեն, ծակոտեն, կտրատեն, պատեն ներկով, 
պլաստիկով, մանածագործական նյութերով կամ ենթարկեն ցանկացած այլ 
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մշակմանը, պայմանով, որ մշակումից հետո դրանք չեն ստանում ուրիշ դիրքերում 
ներառված արտադրատեսակների հատկությունները: 

  16.21.14.130, 16.21.14.330, 16.21.14.530 և 16.21.14.730 ստորադիրքերում 
դասակարգվող փայտաթելքային սալերի հղկումը չի համարվում մեխանիկական 
մշակման տեսակ: 

  

Բացառվում է՝ 

- փայտատաշեղային սալերը, այդ թվում կազմի մեջ մեկ կամ մի քանի 
փայտաթելքային սալեր պարունակող փայտատաշեղային սալերը (16.21.13) 

- շերտավոր բնափայտը, որի կենտրոնական շերտը փայտաթելքային սալ է (16.21.12) 

- երկու կողմից փայտաթելքային սալերով երեսպատված բջջավոր սալերը (16.23) 

- մամլած բազմաշերտ ստվարաթուղթը և ծղոտից բազմաշերտ ստվարաթուղթը 
(17.12.71) 

- փայտատաթելքային սալից պանելները, որոնք դիտվում են որպես կահույքի մասեր 
(31.00.20) 

16.21.14.100 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ 
16.21.14.130 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ, առանց մեխանիկական 

մշակման կամ երեսպատվածքի 
16.21.14.150 Սալեր փայտաթելքային 0,8 գ/սմ3-ից ավելի խտությամբ, այլ 
16.21.14.300 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ 

16.21.14.330 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, 
առանց մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի 

16.21.14.350 Սալեր փայտաթելքային 0,5 գ/սմ3-ից ավելի և 0,8 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, 
այլ 

16.21.14.500 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ 

16.21.14.530 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող 
խտությամբ, առանց մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի 

16.21.14.550 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ից ավելի և 0,5 գ/սմ3-ը չգերազանցող 
խտությամբ, այլ 

16.21.14.700 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ 
16.21.14.730 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, առանց 

մեխանիկական մշակման կամ երեսպատվածքի 
16.21.14.750 Սալեր փայտաթելքային 0,35 գ/սմ3-ը չգերազանցող խտությամբ, այլ 
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16.21.2 Նրբատախտակ երեսպատման համար. միաշերտ նրբատախտակ. մամլած 
փայտանյութ 

16.21.21 Նրբատախտակ երեսպատման համար. միաշերտ նրբատախտակ և այլ բնափայտ 
երկայնքով սղոցած, ծլեպած կամ մասնատված շերտերի, 6 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միաշերտ բարակ նրբատախտակ, որը պատրաստվում է նրբատախտակի ռանդիչ 
հաստոցներով և ծլեպահաստոցներով և նախատեսված է նրբատախտակի 
պատրաստման, բնափայտից արտադրատեսակների կամ փայտանյութերի 
երեսպատման կամ այլ նպատակների համար  

- 6 մմ ոչ ավելի հաստությամբ փայտանյութերի թերթեր, որոնք նախատեսված են 
նրբատախտակի պատրաստման, բնափայտից արտադրատեսակների կամ 
փայտանյութերի երեսպատման և այլ նպատակների համար, ստացվում են սղոցման, 
ռանդման կամ ծլեպման եղանակով, անկախ այն բանից դրանք եղել են թե ոչ հղկած, 
ներկած, պատած կամ տոգորած որևե նյութերով կամ ամրացրած թղթե կամ 
գործվածքային հենքով, (թերթերը կարող են միացվել կպչուն ժապավենով, լինել 
կցակարված կամ սոսնձված եզրերով՝ մեծ չափսի թերթեր ստանալու նպատակով, 
կամ նորոգված՝ թղթի, պլաստիկի, փայտի միջոցով) 

- բնափայտի կարճ տեսականին, մոտավոր քառակուսի լայնական հատվածքով, մոտ 
3մմ հաստությամբ` խաղալիքների, հրատեխնիկական արտադրատեսակների, 
տարայի և համանման արտադրատեսակների արտադրության համար 

 

Բացառվում է՝ 

- ռանդած կամ ծլեպած փայտանյութերի նեղ շերտիկները, որոնք օգտագործվում են 
զամբյուղների, հյուսկեն արտադրատեսակների պատրաստման համար (02.20.12) 

- շերտավոր բնափայտի կտրատմամբ ստացված բարակ թերթերը, որոնք 
օգտագործվում են նրբատախտակման համար (16.21.12) 

16.21.21.100 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր և բնափայտ այլ, երկայնքով 
սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, փոքր 
տախտակներ մատիտների համար 

16.21.21.130 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր և բնափայտ այլ, երկայնքով 
սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, 
բութակավոր միացքով, ռանդած և հղկած, փոքր տախտակներ մատիտների համար 
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16.21.21.180 Նրբատախտակ միաշերտ, նրբատախտակի թերթեր, բնափայտ այլ, երկայնքով 
սղոցած, կտրատված մասերի կամ ծլեպած, 6 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, 
փշատերևի և արևադարձային տեսակների 

16.21.22 Փայտանյութ մամլած` բլոկների, սալերի, չորսուների կամ տրամատների տեսքով 
 
  Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մամլած բնափայտ, որի խտությունը, պնդությունը, մեխանիկական ամրությունը, 
քիմիական և էլեկտրական ազդեցությաններին կայունությունը բարձրացնելու համար 
ենթարկվում է քիմիական և ֆիզիկական մշակմանը, լինում է միաձույլ կամ կազմված 
է մի քանի միացված շերտերից: Տվյալ ենթակարգում նշված արտադրատեսակները 
ստանալու համար օգտագործում են մշակման երկու հիմնական գործողությունները՝ 
փայտանյութի տոգորում և խտացում: Միաշերտ նրբատախտակի բարակ թերթերի 
տոգորման համար հիմնականում օգտագործվում են ջերմառեակտիվ պլաստիկներ: 
Մետաղատոգորած բնափայտ ստանալու համար նախապես տաքացրած միաձույլ 
բնափայտը ընկղմում են հալված մետաղով՝ անագով, կապարով, բիսմութով, 
համահալվածքներով գուռի մեջ, ճնշման տակ փակ ռեզերվուարում: 
Մետաղատոգորած բնափայտի խտությունը սովորաբար գերազանցում է 3,5 գ/սմ3: 

Բնափայտի խտացումը կատարվում է հզոր հիդրավլիկ մամլիչներով 
(լայնական սեղմում), կամ բարձր ջերմաստիճանի տակ (համակողմանի սեղմում) 
ավտոկլավում: Նման մշակումից հետո բնափայտի խտությունը կարող է հասնել 1,4 
գ/սմ3: Մամլած բնափայտը օգտագործվում է ատամնանիվների, փականակների, 
առանցքակալների, մեքենաների այլ մասերի, շարժիչների, մեկուսիչների և այլնի 
պատրաստման համար:  

16.21.22.000 Փայտանյութ մամլած` բլոկների, սալերի, չորսուների կամ տրամատների տեսքով 
16.21.9 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման համար 

նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.21.91 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ 
16.21.91.000 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ 
16.21.99 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման համար 

նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.21.99.000 Սալերի և պանելների վերջնամշակման ծառայություններ. երեսպատման համար 
նրբատախտակի և փայտանյութերից սալերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.22 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր 
16.22.1 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր 
16.22.10 Հատակի հավաքովի փայտածածկեր 
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  Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -մամլած բնափայտ, որի խտությունը, պնդությունը, մեխանիկական ամրությունը, 
քիմիական և էլեկտրական ազդեցությաններին կայունությունը բարձրացնելու համար 
ենթարկվում է քիմիական և ֆիզիկական մշակմանը, լինում է միաձույլ կամ կազմված 
է մի քանի միացված շերտերից: Տվյալ ենթակարգում նշված արտադրատեսակները 
ստանալու համար օգտագործում են մշակման երկու հիմնական գործողությունները՝ 
փայտանյութի տոգորում և խտացում: Միաշերտ նրբատախտակի բարակ թերթերի 
տոգորման համար հիմնականում օգտագործվում են ջերմառեակտիվ պլաստիկներ: 
Մետաղատոգորած բնափայտ ստանալու համար նախապես տաքացրած միաձույլ 
բնափայտը ընկղմում են հալված մետաղով՝ անագով, կապարով, բիսմութով, 
համահալվածքներով գուռի մեջ, ճնշման տակ փակ ռեզերվուարում: 
Մետաղատոգորած բնափայտի խտությունը սովորաբար գերազանցում է 3,5 գ/սմ3: 

Բնափայտի խտացումը կատարվում է հզոր հիդրավլիկ մամլիչներով 
(լայնական սեղմում), կամ բարձր ջերմաստիճանի տակ (համակողմանի սեղմում) 
ավտոկլավում: Նման մշակումից հետո բնափայտի խտությունը կարող է հասնել 1,4 
գ/սմ3: Մամլած բնափայտը օգտագործվում է ատամնանիվների, փականակների, 
առանցքակալների, մեքենաների այլ մասերի, շարժիչների, մեկուսիչների և այլնի 
պատրաստման համար:  

16.22.10.100 Փայտասալիկ վահանային 
16.22.10.150 Փայտասալիկ վահանային խճանկարային, հատակների համար 
16.22.10.190 Փայտասալիկ վահանային այլ 
16.22.9 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
16.22.99 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
16.22.99.000 Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
16.23 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ և ատաղձագործական 

արտադրատեսակներ  
16.23.1 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ (բացի հավաքովի շինություններից) և 

ատաղձագործական արտադրատեսակներ  
16.23.11 Փայտե լուսամուտներ, դռներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փայտե արտադրատեսակներ, այդ թվում փայտի ներդրվագում և փայտե խճանկար, 
հավաքած կամ կազմատված տեսքով, որոնք օգտագործվում են ցանկացած տեսակի 
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կառույցների շինարարության ընթացքում 

- շինարարական կառուցատարրեր (հյուսնի)` լուսամուտներ, դռներ, դրանց 
շրջանակները, սանդուղքներ 

- ատաղձագործական կառուցատարրեր՝ հեծաններ, տանիքի ծպեղներ, պահանգներ, 
բետոնային աշխատանքների համար օգտագործվող տախտակամածեր 

- շերտասոսնձած անտառանյութեր (glulam)` շինարարական անտառանյութ, որն 
ստացվում է բնափայտի մի քանի շերտերի սոսնձմամաբ, ընդ որում շերտերի թելքերի 
ուղղությունները հիմնականում պետք է լինեն զուգահեռ  

- բջջավոր փայտապանելներ, որոնց կենտրոնական շերտը կազմող շրիշակները և 
ձողերը միմյանց նկատմամբ գտնվում են որոշակի տարածության վրա և 
դասավորված են զուգահեռ կամ վանդակի տեսքով (որոշ դեպքերում պանելները 
կազմված են երեսպատման թերթերից, բաժանված ներքին շրջանակով) 

  Դասակարգվում են նաև հաստ միջուկով ամբողջական շերտավոր փայտե 
պանելները պայմանով, որ դրանք մշակված են այն աստիճան, որ կարող են 
օգտագործվել որպես դռներ, օրինակ ունեն փորվածքներ ծխնիների, փականքների, 
բռնակների համար: 

 

Բացառվում է` 

- 16.21.12 կարգում նկարագրված ատաղձագործական և բլոկավոր ձողե վահանների 

- ոչ մշակված պանելները, նույնիսկ եթե դրանք ունեն նրբատախտակած եզրեր 
(16.21.12) 

16.23.11.100 Լուսամուտներ և դրանց շրջանակներ, դռներ ապակեպատ և դրանց շրջանակներ 
16.23.11.500 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե 
16.23.11.530 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե ռանդած 
16.23.11.550 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե մշակած 
16.23.11.590 Դռներ և դրանց շրջանակներ, շեմքեր փայտե այլ 
16.23.12 Փայտե կաղապարամածեր բետոնի շինարարական աշխատանքների համար, 

փայտե կրող կառուցատարրեր տանիքների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փայտասալիկային շերտիկները, հավաքված վահանների կամ սալերի տեսքով, 
եզրակավորած կամ առանց եզրակավորման, փայտասալիկային վահանները կամ 
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սալիկները, կազմված փայտասալիկային շերտիկներից և հավաքված բնափայտի մեկ 
կամ ավելի շերտերի հիմքի վրա: 

-ներառում է նաև պատրաստի վահաններ (պանելներ), որտեղ շերտիկները դարսվում 
են որոշակի ձևով, օրինակ՝ շախմատաձև (chequered), եղևնաշար (herringbone), 
շեղադիր քառակուսիներով (basketweafe): 

-կաղապարամածը, որն օգտագործվում է բոլոր տեսակի բետոնային 
աշխատանքների համար՝ հիմքերի, պատերի, հատակների, սյուների և այլն: 

 

Բացառվում է՝ 

- նրբատախտակային վահանները, օգտագործվող, որպես կաղապարամած՝ հարթ 
մակերևույթներ ստանալու համար (դասակարգվում է 16.21.12) 

16.23.12.300 Կաղապարամած բետոնային շինարարական աշխատանքների համար 
16.23.12.500 Կավար և ծլեպ տանիքային փայտե 
16.23.19 Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ և ատաղձագործական 

արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
16.23.19.100 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 

ատաղձագործական, սալեր ատաղձագործական 
16.23.19.300 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 

ատաղձագործական, պատերի համար 
16.23.19.500 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 

ատաղձագործական, սանդուղքների համար 
16.23.19.700 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 

ատաղձագործական, սաունայի համար 
16.23.19.900 Կառուցատարրեր շինարարական փայտե և արտադրատեսակներ 

ատաղձագործական այլ 
16.23.2 Փայտե հավաքովի շինություններ 
16.23.20 Փայտե հավաքովի շինություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- փայտից կամ  հիմնականում փայտից պատրաստված հավաքովի շինություններ, 
լրիվ հավաքած և պատրաստ օգտագործման համար կամ չհավաքած 
- անավարտ շինություններ, հավաքած կամ չհավաքած` հավաքովի փայտե 
շինությունների հատկանիշներով 
 
Հավաքովի փայտե շինությունները կարող են ծառայել որպես կացարան, գրասենյակ, 
ավտոտնակ, ջերմոց և այլն: 
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16.23.20.000 Փայտե հավաքովի շինություններ 
16.23.9 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 

արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.23.99 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.23.99.000 Փայտե  շինարարական կոնստրուկցիաների և ատաղձագործական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.24 Փայտե տարա 
16.24.1 Փայտե տարա 
16.24.11 Փայտե հարթ տակդիրներ, տակդիրներ կողեզրերով և փայտե բեռնման 

վահաններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բեռնման վահաններ՝ բեռնման-բեռնաթափման համար նախատեսված դյուրատար 
հարթակներ (տակդիրներ, կլոր հարթակներ, արկղային տակդիրներ շուրթերով, 
կողային բռնակներով հարթակներ և այլն), 

- փայտե խեմեր արկղների տակդիրների համար  

16.24.11.300 Տակդիրներ հարթ, տակդիրներ կողավոր, արտադրատեսակներ համանման 
16.24.11.330 Տակդիրներ հարթ 
16.24.11.350 Տակդիրներ կողեզրերով և վահաններ բեռնման փայտե (բացի հարթ տակդիրներից)  
16.24.12 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր և այլ տակառագործական 

արտադրատեսակներ  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բացառապես փաթեթավորման համար նախատեսված տակառագործական 
արտադրատեսակներ փայտից, որոնց մարմինը կազմված է փորակներով 
տակառատախտակներից, դրանց ամրակցված հատակով և առձգված փայտե կամ 
մետաղե գոտեկապով  
- տակառագործական արտադրատեսակների մասեր` ռանդած, որոշակի չափսերով 
կտրատած, փորակներով տակառատախտակներ, եզրահատկով հատակներ, 
գոտեկապեր և այլն 
- չմշակված տակառատախտակներ (կմախքի, երեսի և տակի մասերի և այլ 
տակառագործական արտադրատեսակների պատրաստման համար օգտագործվող 
շոշափողական սղոցումով ստացված փայտե ձողեր), սղոցած տակառատախտակներ 
կոր սղոցամակերևույթով, երբ կորությունը ստացվում է սկավառակային սղոցով  
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Տակառագործական արտադրատեսակները կարող են մատակարարվել 

չհավաքված կամ մասնակի հավաքված տեսքով, որոշ դեպքերում ներքին 
պատվածքով: Ոչ լրակազմով մատակարարված բնափայտը դասակարգվում է որպես 
սղոցած, ռանդած, ծլեպած բնափայտ կամ չհավաքված տախտակներ:  

16.24.12.000 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր և այլ տակառագործական արտադրատեսակներ  

16.24.13 Այլ փայտե տարա և դրա մասերը 
 
 
Տվյալ ենթադիրքը ներառում է՝ 
 
- փաթեթավորման և բեռնափոխադրման համար նախատեսված արկղեր և տուփեր  
- մրգերի, բանջարեղենի, ձվերի համար տարա, խեցեգործական, ապակե 
արտադրատեսակների, տեխնիկայի փոխադրման համար օգտագործվող բաց 
բեռնարկղեր  
- ռանդած կամ ծլեպած բնափայտից տուփեր, որոնք օգտագործվում են պանրի, 
դեղագործական պատրաստուկների փաթեթավորման համար, լուցկու տուփեր, այդ 
թվում վառման նյութով պատված մակերևույթով և այլն 
- թմբուկներ և տակառաձև բեռնարկղեր (բացառությամբ տակառագործական 
արտադրատեսակների), որոնք օգտագործվում են չոր ներկերի, քիմիկատների 
փոխադրման համար: 
  Փաթեթավորման համար արտադրատեսակները կարող են մատակարարվել 
չհավաքված կամ մասնակի հավաքված տեսքով, պայմանով որ մանրամսների 
լրակազմը բավարար է պատրաստի տարա հավաքելու համար: Ոչ լրակազմով 
մատակարարված բնափայտը դասակարգվում է որպես սղոցած, ռանդած, ծլեպած 
բնափայտ կամ չհավաքված տախտակներ:  
 Արկղերը, տուփերը, փաթեթավորման համար բեռնարղերը, կավարամածերը 
կարող են լինեն մեխված, կցված բռնակներով, սողնակներով, միջադիրներով, 
պատված թղթով, մետաղով և այլն: 
 
Բացառվում է՝ 
- փաթեթավորման տարայի ոչ լրիվ լրակազմերը (16.29.14) 
- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 
- զարդատուփերը և համանման արտադրատեսակները (16.29.13) 
- որոշակի տրանսպորտով բեռների փոխադրման համար հարմարեցված հատուկ 
տարան (20.20.21) 
- օգտագործված, բայց արդեն որպես տարա ոչ պիտանի արկղեր, տուփեր և այլն 

16.24.13.100 Տարա փայտե այլ և դրա մասերը 
16.24.13.130 Արկղեր, տուփեր, տարա վանդակավոր, թմբուկներ և տարա փայտե համանման 
16.24.13.150 Թմբուկներ կաբելային փայտե 
16.24.13.500 Տակառներ, տակառիկներ, գուռեր, տակառագործական արտադրատեսակներ այլ 
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16.24.9 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.24.99 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.24.99.000 Փայտե տարայի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.29 Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսման համար այլ նյութերից 
արտադրատեսակներ 

16.29.1 Փայտե այլ արտադրատեսակներ  
16.29.11 Գործիքներ, գործիքների մասեր, խոզանակների և ցախավելների բռնակներ և 

մասեր, ծխամորճի մասեր, կոշիկի կաղապարներ փայտից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փայտից պատրաստված գործիքներ, բացառությամբ այն գործիքների, որոնց 
աշխատանքային մակերևույթը կամ աշխատանքային այլ մասերը պատրաստված են 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, կարծր համահալվածքներից, մետաղախեցեղենից, 
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից, հղկանյութերից: Այստեղ են 
դասակարգվում բահերը, ձևահան կտրոցները, սալարկամուրճերը, եղանները, 
սեղմիչ կոճղակով գործասեղանները, սեղմակները, ռանդաների, սղոցների և 
համանման գործիքների փայտե մասերը, բոլոր տեսակի գործիքների համար 
բռնակները, ավելների և խոզանակների փայտե մասերը և կոթերը, սափրվելու և 
ներկելու համար վրձինների փայտե կոթերը, կոշիկի փայտե կաղապարները: 

  

Բացառվում է՝ 

- կոպտորեն մշակված կամ կլոր փայտանյութը, որն օգտագործվում է գործիքների 
բռնակների պատրաստման համար (02.20.12) 
- տվյալ դասի արտադրատեսակների պատրաստման համար 
նախապատրաստվածքների տեսք չունեցող, ուղղակի սղոցած փայտանյութերը 
(16.10.10) 
- գլխիկային կոճղերը (28.94.21) 
- փայտե ձուլակաղապարները (28.94) 

- 16.29.12 ենթակարգի խոհանոցային պարագաները 

16.29.11.000 Գործիքներ, գործիքների մասեր, խոզանակների և ցախավելների բռնակներ և 
մասեր, ծխամորճի մասեր, կոշիկի կաղապարներ փայտից 

16.29.12 Փայտե պարագաներ սեղանի և խոհանոցի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- տնային կահ-կարասի միայն փայտե, շրջատաշված կամ չշրջատաշված պիտույքներ 

- գդալներ, պատառաքաղներ, սկուտեղներ, սպասքավորման ափսեներ, բաժակներ 

- համեմունքների համար տուփեր և խոհանոցային այլ տարողություններ 

- գրտնակներ, խմորի համար կաղապարներ, հացի կտրատման համար 
տախտակներ և այլն 

 

Բացառվում է` 

- զարդարանքի համար նախատեսված արտադրատեսակները (16.29.13) 

- տակառագործական արտադրատեսակները (16.24.13) 

- ճաշարանային և խոհանոցային պիտույքների փայտե մասերը (16.29.14) 

- խոզանակներն ու ավելները (32.91) 

- մաղերը (32.99.59) 

16.29.12.000 Փայտե պարագաներ սեղանի և խոհանոցի  
16.29.13 Փայտե պատյաններ ոսկերչական, դանակային իրերի համար, զարդատուփեր և 

համանման արտադրատեսակներ փայտից. արձանիկներ և համանման 
գեղազարդ արտադրատեսակներ փայտից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խճանկարի սալեր (մարկետրի), կազմված փոքրիկ նուրբ փայտի կտորներից կամ ոչ 
թանկարժեք մետաղների, փղոսկրի, խեցեքարի մասերից, որոնք գեղազարդային 
նպատակով սոսնձած են փայտե հիմքին  

- լրիվ կամ մասամբ երեսքաշված կաշվով, ստվարաթղթով, պլաստիկով, 
գործվածքով, այլ նյութերով, պայմանով, որ արտադրատեսակները պահպանում են 
փայտից պատրաստված արտադրատեսակների հիմնական բնութագրերը 

- պանելներ և ներդրվագված փայտ, պատրաստված մասամբ այլ նյութերից, լավ 
որակի, նուրբ դրվագված 

- տարբեր տեսակի փայտե արտադրատեսակներ` զարդատուփեր, ոսկերչական 
արտադրատեսակների, դանակների, գիտական սարքերի համար պատյաններ, 
ծխատուփեր, նամակների համար սկուտեղներ, գրենական պիտույքների համար 
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արկղիկներ, մոխրամաններ  

- փայտե կահույքի առարկաներ` վերարկուների և գլխարկների համար 
կախարանները, հագուստի կեռիկներ, գրապարագաների մատուցարան 

- փայտե արձանիկներ և զարդեր 

  Տվյալ ենթակարգում ներառված արտադրատեսակները կարող են դրվագվել 
հայելիներով, լրիվ կամ մասամբ երեսքաշված լինել բաղադրանյութային կամ բնական 
կաշվով, ստվարաթղթով, պլաստիկով, գործվածքով, այլ նյութերով, պայմանով, որ 
արտադրատեսակները պահպանում են փայտից պատրաստված 
արտադրատեսակների հիմնական բնութագրերը: 

 

 Բացառվում է` 

- համեմունքների համար խոհանոցային տուփերը (16.29.12) 

- 20.51.13 ենթակարգի արտադրատեսակների փայտե մասերը (16.29.13) 

- երաժշտական գործիքների կամ հրացանների փայտե պատյանները, 
փաթեթավորման համար նախատեսված պատյանները, արկղները, տուփերը և 
համանման տարողությունները, երեսքաշված բաղադրանյութային կաշվով, թղթով 
կամ ստվարաթղթով, ռետինացված ֆիբրով, պլաստիկի շերտերով կամ 
մանագործական նյութերով (15.12.11) 

- ոսկերչական արտադրատեսակների նմանակները (32.13.10) 

- ժամացույցների մասերը և պատյանները (26.52.2)  

- երաժշտական գործիքները և դրանց մասերը (32.20.1) 

- անձնական զենքի պատյանները (25.71.15)  

- 31 արտադրատեսակները 

- 32.99 դասի արտադրատեսակները` ծխամորճերը և դրանց մասերը, մատիտները, 
կոճակները և այլն 

- ժամանակակից արվեստի գործերը և հնաոճ իրերը 

16.29.13.000 Փայտե պատյաններ ոսկերչական, դանակային իրերի համար, զարդատուփեր և 
համանման արտադրատեսակներ փայտից. արձանիկներ և համանման գեղազարդ 
արտադրատեսակներ փայտից 
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16.29.14 Փայտե շրջանակներ նկարների, լուսանկարների, հայելիների և համանման 
արտադրատեսակների համար. այլ արտադրատեսակներ փայտից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կոշիկի փայտե մասեր (օրինակ` կրունկները) 
 
- բոլոր ձևերի և չափսերի փայտե շրջանակներ, պատրաստված խիտ բնափայտի 
բլոկերից, պրոֆիլացված սղոցանյութերից, ինչպես նաև շրջանակներ, որոնց 
պատրաստման համար օգտագործվել են փայտե խճանկար կամ ներդրվագված 
փայտ: Տվյալ դիրքում են դասակարգվում ագուցված ապակիներով, լուսանկարներով, 
վերարտադրանկարներով շրջանակները, ինչպես նաև հիմք և հենարան ունեցող 
շրջանակները, եթե ամբողջական արտադրատեսակները պահպանում են 
շրջանակների հիմնական հատկանիշները: 

- մասրաներ, հենքակոճեր, թելերի համար կոճեր` շրջատաշված բնափայտի միջուկ, 
որի վրա փաթաթվում է թել, բարակ մետաղալար, մեկուսացված մետաղալար 

- ճագարների և նման կենդանիների համար վանդակներ, հավաբներ, փեթակներ, 
կերամաններ, գյուղատնտեսական կենդանիների համար խամութներ 

- թատերական դեկորացիաներ, հյուսնի գործասեղաններ, ձեռնասանդուղքներ, 
իշոտնուկներ 

- ճանապարհային նշաններ, ցուցանակներ, ապրանքանիշեր 

- ծառերի համար նեցուկներ, հյուսացանկապատեր 

- լուցկու ցուպիկներ (առանց գլխիկների), այդ թվում տոգորված քիմիական նյութերով 
(օրինակ` ամոնիակային ֆոսֆաթով), փայտամեխեր, ատամնաքչփորիկներ, փայտե 
շամփուրներ և որոշ կերակրատեսակների պատրաստման համար օգտագործվող 
տարբեր տեսակի սրած փայտիկներ, դանակների, գդալների և պատառաքաղների 
համար կոթեր, տակառների համար խցաններ 

- շերտափեղկեր և գալարավարագույրներ, զսպանակավոր շերտափեղկերի 
հոլովակներ, ձևանմուշներ 

- հելուններ, շրջազգեստների և վերնազգեստների համար կախարաններ, կեռիկներ  

- լվացքի, արդուկի համար տախտակներ, տեղակայման բույթեր 

- թիակներ, թիակալներ 

- սալարկման համար փայտե բլոկեր, հավաքված կամ չհավաքված փայտե 
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դարակներ, եթե դրանք կահույքի առարկա չեն, փաթեթավորման համար փայտե 
արկղների մասերից կազմված շերտիկների լրակազմ, սոսնձած շերտիկներից 
կազմված և չորս կողմից ռանդած փայտե բլոկեր 

- տարողություններ, բացառությամբ 16.29.12 ենթակարգում դասակարգվող 
խոհանոցային պիտույքների 

Բացառվում է` 

- երիզապատված հայելիները (23.12.13) 

- երիզապատված նկարները, գծանկարները, կոլաժները, համանման գեղազարդային 
արտադրատեսակները, հեղինակային գործերը, եթե շրջանակների արժեքը 
համապատասխանում է երիզապատված ստեղծագործություններին (դասակարգվում 
է արվեստի ստեղծագործությունների խմբավորումներում) 

- լուցկու ցուպիկների պատրաստման համար փայտե ձողերը  

- փայտե մեխերը ոչ պատրաստ վիճակում, երկու կողմից սրած փայտե ձողերի 
տեսքով (16.10.21) 

- 16.29.11 ենթակարգի արտադրատեսակների համար փայտե կոթերը 

- հյուսկեն արտադրատեսակները (16.29.25) 

- կոշկեղենը և դրա մասերը, դասակարգված 15.2 խմբում կամ 32.50.22  
ենթակարգում  

- ձեռնափայտերը և դրանց մասերը, մտրակները, հովանոցները (32.99.2) 

- 28, 32 և 33 հատվածների արտադրատեսակները 

- հրացանների կոթերը և զենքի ուրիշ մասերը (30.40) 

- խաղալիքները, խաղերը և սպորտային ռեկվիզիտները (32.3 և 32.4) 
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16.29.14.100 Շրջանակներ փայտե, նկարների, լուսանկարների, հայելիների և համանման 
առարկաների համար 

16.29.14.500 Արտադրատեսակներ փայտե, այլ 
16.29.14.550 Կոշիկի մասեր (բացի կոշկերեսից) փայտից 
16.29.14.590 Արտադրատեսակներ փայտե այլ, բացի դագաղներից 
16.29.2 Խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակներ. 

զամբյուղներ և համանման հյուսկեն արտադրատեսակներ 
16.29.21 Խցանակեղև բնական, արտաքին շերտը հեռացրած կամ կոպտորեն 

եզրահատած, կամ չորսվակների, թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի տեսքով. 
խցանակեղև մանրացրած, հատիկավոր կամ փշրանքի տեսքով. խցանակեղևի 
թափոններ 
 
16.29.21-16.29.24 ենթակարգերը ներառում են արտադրատեսակներ, պատրաստված 
02.30.20 կարգում դասակարգված նյութերից (տես 02.30.20 կարգի 
պարզաբանումները)  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական և շեղջաքարացված խցանակեղևի մնացուկներ` տաշեղներ, կոտրտանք և 
այլ մնացուկներ, որոնք հիմնականում օգտագործվում են մանրացած, 
հատիկավորված կամ աղացած խցանակեղևի արտադրության համար, ինչպես նաև- 
խցանակեղևի շրջատաշումից առաջացած «խցանակեղևի բուրդ», որն որոշ 
դեպքերում օգտագործվում է որպես խցանյութ կամ լցանյութ 

- մանրացած, հատիկավորված կամ աղացած խցանակեղև, որն օգտագործվում է 
շեղջաքարացված խցանակեղևի, խցանակեղևե լինօլեումի կամ լինկրուստի 
արտադրության համար 

 - ներկած, տոգորված, կամ ջերմային մշակման ենթարկված մանրացած, 
հատիկավորված, աղացած խցանակեղևը: 

- բնական խցանակեղևի կիսաններ, որոնց արտաքին շերտը հեռացված է սղոցումով 
կամ այլ միջոցով (կեղևահանված խցանակեղև), կամ արտաքին և ներքին 
մակերևույթները շրջասղոցած են կամ այլ միջոցով մշակված (կոպտորեն 
եզրահատած խցանակեղև) 

- ուղղանկյուն կամ քառակուսի բլոկեր, սալեր, թերթեր կամ շերտեր, որոնք ստացվում 
են 02.30.20 ենթակարգում դասակարգված ամբողջական խցանակեղևի հետագա 
մշակման արդյունքում` երկու մակերևույթների տաշման և ուղիղ անկյան տակ եզրերի 
հատման միջոցով (նշված արտադրատեսակները դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում, նույնիսկ եթե դրանք կազմված են մեկը մյուսի վրա դրված սոսնձած 
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խցանակեղևի շերտերից) 

- խցանակեղևի թերթեր, ուժեղացրած թղթով կամ գործվածքով, ներառյալ ծխախոտի 
զտիչների պատրաստման համար օգտագործվող շատ բարակ խցանակեղևի 
գլանափաթեթված շերտերը («խցանակեղևի թուղթ» տերմինով երբեմն անվանում են 
առանց թղթե հիմքի խցանակեղևի բարակ թերթերը կամ շերտերը) 

- նախապատրաստվածքներ սուր եզրերով խորանարդիկների կամ լայնական 
քառակուսի հատվածքով կիսանների տեսքով, ներառյալ նախապատրաստվածքներ 
կազմված մեկը մյուսին սոսնձած շերտերից` խցանների, խցափակիչների 
պատրաստման համար  

- պատերի պատվածքներ բարակ բնական խցանակեղևից թղթե հիմքով, 
գլանափաթեթների տեսքով 

 

Բացառվում է` 

- շեղջաքարացված խցանակեղևը (16.29.13 կամ 16.29.14) 

- որպես 16.29.22 ենթակարգի արտադրանք դիտվող խցանակեղևի բլոկերը, սալերը, 
թերթերը, շերտերը, ոչ ուղղանկյունի կամ քառակուսի ձևերով կամ վերը նշված 
նախապատրաստվածքները կլորացրած եզրերով  

16.29.21.300 Խցանակեղևի մնացուկներ, խցանակեղև մանրացված, հատիկավորված կամ 
աղացած 

16.29.21.500 Խցանակեղև բնական, արտաքին շերտը հեռացրած կամ կոպտորեն եզրահատած 
16.29.22 Արտադրատեսակներ բնական խցանակեղևից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական խցանակեղևից բոլոր տեսակի խցաններ և խցափակիչներ, որոնք 
օգտագործվում են տարբեր անոթների խցանման համար, կարող են լինել ներկած, 
ողորկած, պարաֆինապատած, դրոշմված, ծակոտած, սնամեջ, ունենալ մետաղե կամ 
պլաստիկ կափարիչ 

- խցանների և խցափակիչների նախապատրաստվածքներ կլորացրած եզրերով  

  Հեղուկային անոթների, չափիչ սարքերի և այլ արտադրատեսակների 
օժանդակ մաս կազմող խցափակիչները դասակարգվում են հիմնական 
արտադրատեսակի կամ արտադրատեսակը բնութագրող նյութի դիրքերում: 

- շշերի, կուժերի խցանման համար օգտագործվող թագակերպ խցանների կամ այլ 
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հարմարանքների համար միջադիր սկավառակներ, տափօղակներ բնական 
խցանակեղևից 

- բնական խցանակեղևի բլոկեր, սալեր, թերթեր, շերտեր, մշակած և ձևած ոչ 
ուղղանկյունի կամ քառակուսի ձևով, փրկագոտիներ, ձկնորսական ցանցերի համար 
լողաններ, լոգարանների համար գորգիկներ, գրամեքենաների, սկուտեղների և 
համանման առարկաների համար տակդիրներ 

- տարբեր տեսակի բռնակներ (օրինակ` դանակների), միջադիրներ, խցիչներ, 
բացառությամբ 28.29.23 ենթակարգի լրակազմերում ներառվածների 

 

Բացառվում է` 

- թագակերպ խցաններում որպես խցվածք օգտագործվող խցանակեղևի բարակ 
սկավառակները (16.29.22) 

- 15 հատվածում կամ 32.50.22 ենթակարգում դասակարգված կոշկեղենը և դրա 
մասերը, ներառյալ միջատակերը  

- գլխարկները և դրանց մասերը (14.19.4) 

- խցանակեղևի միջադիրով ոչ թանկարժեք մետաղներից տուփային խցանները 
(25.92.13) 

- խցանակեղևի դահուկները (25.40.13) 

- խաղալիքները, խաղերը և սպորտային ռեկվիզիտները, ներառյալ կարթերի համար 
լողանները և այլ մասերը (32.3 և 32.4) 

16.29.22.500 Խցաններ և խցափակիչներ խցանակեղևից բնական 
16.29.22.900 Արտադրատեսակներ խցանակեղևից բնական, այլ 
16.29.23 Չորսվակներ, կիսաններ, թերթեր, շերտեր, սալեր ցանկացած ձևի, ամբողջական 

գլաններ շեղջաքարացված խցանակեղևից 
 

16.29.23 և 16.29.24 ենթակարգերում ներառված շեղջաքարացված 
խցանակեղևը պատրաստվում է մանրացված, հատիկավորված կամ աղացած 
խցանակեղևի շեղջաքարացմամբ, բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման տակ, որոշ 
դեպքերում կապակցանյութերի (ոչ վուլկանացած ռետին, սոսինձ, պլաստիկ, ձյութ, 
դոնդողանյութ) ավելացումով (կապակցանյութ չի օգտագործվում, երբ 
շեղջաքարացումը կատարվում է 3000 C աստիճանի տակ և կապակցանյութ է 
հանդիսանում խցանակեղևի բնական խեժը): Շեղջաքարացված խցանակեղևը լինում 
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է տոգորված (օրինակ, բուսական յուղով) կամ ուժեղացված թղթե կամ գործվածքային 
հենքով, պայմանով, որ այն չի ունենալու լինոլեումի կամ 22.23.15 ենթակարգի 
համանման նյութերի հատկությունները: 

Շեղջաքարացված խցանակեղևից պատրաստվում են 16.29.22 ենթակարգում 
ներառված արտադրատեսակները: Շեղջաքարացված խցանակեղևը լայն 
օգտագործվում է շինանյութերի արտադրությունում` պանելների, բլոկերի, սալերի, 
խողովակների պաշտպանման և մեկուսացման համար ձևավոր 
արտադրատեսակների, նաև զտիչների պատրաստման համար: 

- փրփրուն գինիների շշերի համար գլանաձև խցաններ, որոնց վերևի մասը 
շեղջաքարացված խցանակեղևից է, իսկ գինու հետ հպվող ներքևի շերտը բնական 
խցանակեղևից է: 

- շեղջաքարացված խցանակեղևից պատրաստված միջադիր սկավառակները, 
տափօղակները, օգտագործվող թագակերպ խցաններում: 

16.29.23.300 Խցաններ խցանակեղևից շեղջաքարացված, փրփրուն բարձրորակ գինիների 
համար, ներառյալ խցանները խցանակեղևից բնական, տափօղակներով 

16.29.23.500 Խցաններ խցանակեղևից շեղջաքարացված, ոչ փրփրուն գինիների համար 
16.29.23.700 Թերթեր, շերտեր, կղմինդր ցանկացած ձևի, գլաններ ամբողջական խցանակեղևից 

շեղջաքարացված 
16.29.23.750 Գլաններ ամբողջական, խցանակեղևից շեղջաքարացված 
16.29.23.770 Թերթեր, շերտեր, կղմինդր ցանկացած ձևի, խցանակեղևից շեղջաքարացված 
16.29.24 Շեղջաքարացված խցանակեղև. արտադրատեսակներ շեղջաքարացված 

խցանակեղև, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ գլանաձև (օրինակ, կոնաձև, որոշ դեպքերում անցքով կենտրոնում) 

16.29.24.300 Միացություններ խցանակեղևից շեղջաքարացված 
16.29.24.500 Արտադրատեսակներ գեղազարդային, խցանակեղևից շեղջաքարացված 
16.29.24.700 Արտադրատեսակներ մեկուսիչ, խցանակեղևից շեղջաքարացված 
16.29.24.900 Արտադրատեսակներ խցանակեղևից շեղջաքարացված, այլ 
16.29.25 Ծղոտից և հյուսման համար այլ նյութերից արտադրատեսակներ. զամբյուղներ և 

համանման հյուսկեն արտադրատեսակներ 
 

«Հյուսման համար նյութեր, հյուսվածեղեն և հյուսման համար նյութերից 
համանման արտադրատեսակներ հյուսած զուգահեռ հյուսերով» հասկացությունը 
նշանակում է զուգահեռ շարքերով դասավորված և թերթերի ձևով միահյուսված 
հյուսկեն նյութեր, որոնց միացման համար կարող են օգտագործվել նաև մանված 
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մանածագործական թելեր կամ նյութեր:  

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կիսապատրաստվածքներ և որոշ արտադրատեսակներ, պատրաստված չմանվող 
նյութերից` ծղոտից, լյուֆից, ուռենու վարոցներից, եղեգնից, փայտատաշեղներից, 
փայտանյութերից, այլ բուսական նյութերի շերտերից, միահյուսմամբ, գործվածքով 
կամ միացման համանման եղանակով  

- չմանված բնական մանածագործական թելքեր 

- թղթի շերտիկներ, ներառյալ պլաստիկապատվածները 

- մանածագործական հենքով որոշ նյութեր (չմանված թելք, կեմեր և այլն), 
փաթաթված կամ պատված պլաստիկի շերտիկներով կամ պատված պլաստիկի 
հաստ շերտով այնպես, որ արտադրատեսակը արդեն չի կարող բնութագրվել հենքի 
նյութով (չմանված թելք, կեմ և այլն), ընդ որում հյուսման հատկությունները 
բարելավելու համար որոշ նյութերը, հատկապես բույսերից պատրաստվածներն, 
երբեմն ենթարկում են մշակման` մասնատվում, ծլեպվում, կորզանվում, տոգորվում 
մոմով կամ գլիցերինով  

- միաթելքեր, շերտիկներ և համանման արտադրատեսակներ պլաստիկից, 
ներառված 22 հատվածում  

- հյուսվածեղեն, որոնք պատրաստվում են հյուսման համար նյութերի 
ժապավեններից, առանց հենքի կամ միջնաթելի, միահյուսված ձեռքով կամ 
հաստոցով, երկայնական ուղղությամբ 

- հյուսվածեղենին համանման կամ նույն նշանակության արտադրատեսակներ, որոնք 
պատրաստված են հյուսման համար նյութերից այլ եղանակներով, օրինակ` երկու և 
ավելի ժապավենների ոլորմամբ կամ միացման այլ միջոցով, շերտերի կամ 
երկարավուն ձևերով 

- «չինական կորդ» առևտրային անվանումով արտադրանք քուղից, որն ստացվում է 
չմանրացված բուսական նյութերի ոլորմամբ  

 Տվյալ ենթակարգին պատկանող արտադրատեսակները կարող են պարունակել 
մանված մանածագործվածքային թել` հյուսկեն նյութերի միացման կամ ուժեղացման 
համար: 

Նշված արտադրատեսակները օգտագործվում են հիմնականում գլխարկների, 
ինչպես նաև որոշ տեսակի կահույքի, կոշկեղենի, գորգիկների, զամբյուղների և այլնի 
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արտադրությունում: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է 16.29.25 ենթակարգի պարզաբանումներում 
նկարագրած հյուսման համար նյութերից պատրաստված արտադրատեսակները կամ 
16.29.25 ենթակարգում նշված արտադրատեսակներից պատրաստված 
արտադրատեսակները:  

 - հատակի համար գորգիկներ, խսիրներ, այդ թվում` «չինական» կամ «հնդկական» 
ցինովկաները 

- կոպիտ փռվածքներ, օրինակ` ծաղկաբուծությունում օգտագործվող ծղոտե 
գորգիկները  

- պատվարներ, օրինակ ուռենու շիվերից, կամ շինարարական վահաններ 
պատրաստված հյուսման համար նյութերից (ծղոտ, եղեգն և այլն), հյուսկեն կամ 
համանման արտադրատեսակներից, դասավորված զուգահեռ փնջերով, մամլած և 
որոշակի արանցքով կապկպած մետաղալարով, իսկ շինարարական վահանների 
մակերևույթները և եզրերը կարող են երեսպատվել ամրաստվարաթղթով 
(օգտագործվում են ճանապարհաշինարարությունում, ցանկապատերի պատրաստման 
համար և այլն) 

- զամբյուղներ, այդ թվում` կափարիչներով, զամբյուղային հյուսվածքով բոլոր տեսակի 
տուփեր և փաթեթվածքներ, ներառյալ անվավորները և հոլովակավորները 

- փայտատաշեղից հյուսված համանման զամբյուղներ և տուփեր 

- ճանապարհային, տնտեսական և այլ ճամպրուկներ և պայուսակներ 

- թռչունների համար վանդակներ, փեթակներ 

- սկուտեղներ, շշերի համար տակդիրներ, գորգերը փոշուց մաքրելու համար 
հարվածելու հարմարանքներ, ճաշարանային և խոհանոցային պիտույքներ, տնային 
կահ-կարասու այլ առարկաներ 

- գլխարկների մասեր և զարդարնք, բացառությամբ 32.99.55 ենթակարգում 
ներառվածների 

- չմշակված ծղոտից կամ համանման նյութերից հյուսապատվածքներ շշերի համար 

- ցինովկաներ, որոնք ստանում են միացնելով երկարավուն հյուսվածեղենը 
քառակուսիների, շրջանակների և այլ ձևերով, դրանք ամրացնելով առասանի 
միջոցով  
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- զամբյուղներին համանման արտադրատեսակներ լյուֆից (բուսական սպունգ) 

 

 Տվյալ ենթակարգում հյուսման համար նյութեր չեն համարվում և բացառվում են` 

- ձիու մազը (13.10) 

- 1 մմ պակաս լայնական հատվածքով միաթելքերը, արհեստական 
մանածագործական նյութերից շերտերը կամ գլահարթած փողականման նյութերը, 
այդ թվում դարսած ամբողջ երկարությամբ, խտացրած կամ ոլորած, երբ արդյունքում 
ստացված նյութի լայնությունը չի գերազանցում 5 մմ (20.60.24) 

- 13 հատվածում հերառված մանածագործական նյութերը 

- բնական կամ բաղադրանյութային կաշվե շերտերը (20.60.24), նրբաթաղիքի կամ 
չգործած նյութերի շերտերը (13 հատված), մարդու մազը (32.99.30) 

 - թամբերը և լծասարքերը (15.12.11) 

- 16.1 խմբի արտադրատեսակները հնդկեղեգից (բամբուկից) 

- պատի ծածկերը (17.24.11) 

- պարանը, թոկը, քուղը, կաբելը, նույնիսկ եթե դրանք պատրաստված են 
հյուսվածքով կամ ոչ մանված թելքերից (13.94.11) 

- հիմք ունեցող նեղ գործվածքները, առանց միջնաթելի և սոսնձված 
կապակցանյութով (13.96.17) 

- կոշկեղենը և դրա մասերը, դասակարգված 15.2 խմբում կամ 32.50.22 
ենթակարգում  

- ձեռնափայտերը և դրանց մասերը, մտրակները (32.99.21) 

- 28, 32 և 33 հատվածների արտադրատեսակները 

- արհեստական ծաղիկները (32.99.55) 

- 27.40.22 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- խաղալիքները, խաղերը և սպորտային ռեկվիզիտները (32.3 և 32.4) 

- ավելները և խոզանակները (32.99), դերձակի մանեկենները (32.99.59) 

- մանածագործական գործվածքի կամ քուղի հենքով, կոկոսի արմավենու կամ 
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քրծենու թելքից գորգիկները, խսիրները (13.93.1) 

- 16.29.25 ենթակարգում ներառված արտադրատեսակների գեղազարդային 
մանրամասները 

- կոկոսի արմավենու կամ քրծենու թելքից պատրաստված գորգիկները, հատակի 
համար խսիրները, մանածագործական գործվածքի կամ քուղի հենքով (13.93) 

- չգործած զամբյուղները փայտատաշեղից (16.24), 

-ավարտուն արտադրանքի տեսք ունեցող հյուսկեն արտադրատեսակները, 
դասակարգված 16.29.23 և 16.29.25 ենթակարգերում 

16.29.25.100 Հյուսեր (հյուսվածեղեն), արտադրատեսակներ համանման, հյուսման համար 
պիտանի նյութերից 

16.29.25.300 Գորգիկներ, խսիրներ, փեղկավարագույրներ բուսական նյութերից 
16.29.25.500 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար նյութերից 
16.29.25.550 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար բուսական նյութերից 
16.29.25.590 Արտադրատեսակներ այլ, հյուսման համար նյութերից(բացի բուսականից) 
16.29.25.700 Զամբյուղներ և հյուսկեն արտադրատեսակներ համանման հյուսման համար 

բուսական նյութերից 
16.29.25.900 Արտադրատեսակներ հյուսկեն այլ, հյուսման համար նյութերից (բացառությամբ 

բուսական նյութերի և լյուֆի արտադրատեսակների) 
16.29.9 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 

արտադրության (բացի կահույքի արտադրության) ծառայություններ. փայտանյութի և 
խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

16.29.91 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության ծառայություններ 

16.29.91.000 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության ծառայություններ 

16.29.99 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

16.29.99.000 Փայտանյութի և խցանակեղևի, ծղոտի և հյուսման համար այլ նյութերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17 Թուղթ և թղթե արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութի բամբակ, թաղանթաթելքի պաստառներ, 
թափոնաթուղթ: 
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  Թղթազանգվածը պատրաստվում է աղացած թելքավոր նյութերի, ջրի, 
լցանյութերի (ճենակավի, տիտանի երկօքսիդի, կալցիումի կարբոնատի), 
ներկանյութերի, սոսնձանյութերի խառնուրդից:  

Թղթի և ստվարաթղթի մեքենայական պատրաստման համար կիրառվում է 
Ֆուրդրինեի մեթոդը` ճնշման արկղի միջով թղթազանգվածը փոխանցվում է 
արհեստական միաթելքերից կազմված թրթռումով շարժվող լայն ժապավենի (ցանցի) 
վրա, ծանրության ուժի տակ և մամլիչ գլաններով անցնելուց հետո մասամբ 
ջրազրկվում է, թելքերը խտանում և ընդունում են թղթե պաստառի ձև: Որոշ 
մեքենաներում պաստառը խտացվում և հարթեցվում է, անցնելով ցանցով ծածկված 
հարթեցնող գլանիկի (dandy-roll) տակով, անհրաժեշտության դեպքում պաստառի վրա 
դրոշմատպվում են ջրանիշեր, նախշեր, զարդանկարներ, որից հետո այն լրացուցիչ 
հարթեցվում է մամլման հատվածում և չորացվում չորացման գլանների միջոցով:  

  Հիմնականում լրագրաթղթի արտադրությունում կիրառվող մեկ այլ մեթոդով, 
թղթազանգվածը անցնում է երկու ձևավորող թմբուկների և երկու ցանցերի միջով: 
Արտածծիչ արկղների և թմբուկների միջով անցնելուց հետո, ջրազրկված 
թղթազանգվածից ձևավորվում է պաստառը, որն անցնում է մամլման և չորացման 
հատվածները: Երկու ցանացերի միջոցով ձևավորված պաստառից ստացվող թուղթը 
երկու կողմից միանման է: 

  Ուրիշ տեսակի մեքենաներում «Ֆուրդրինեի ցանցը» փոխարինվում է մեծ 
գլանով (շաբլոն - mould): 

  Մի քանի ցանցերով կամ գլաններ-շաբլոններով (կամ «Ֆուրդրինեի ցանցի» և 
գլաններ-շաբլոնի համակցությամբ) մեքենաները օգտագործվում են բազմաշերտ 
ստվարաթղթի արտադրության համար: 

  Թաղանթանյութի թելքերից ձեռքի կաղապարման թղթի և ստվարաթղթի 
արտադրությունում թերթերի ձևավորման հիմնական գործողությունը իրականացվում 
է ձեռքով, թեև ուրիշ գործողությունները կարող են կատարվել մեքենայի օգնությամբ: 
Թղթի և ստվարաթղթի ձեռքի կաղապարման արտադրությունում սովորաբար 
օգտագործվում են լավագույն տեսակի վուշե և բամբակե լաթերը: Թղթազանգվածը 
միախառնում են մաղանման կաղապարում, մինչև հեռացվի է ջրի մեծ մասը և թելքերը 
խտանան: Թերթը հանում են կաղապարից, մամլում են մահուդների միջև և 
չորացնում: Ձեռքի պատրաստման թուղթը ունի ամրության, երկարակեցության, 
տեքստուրայի որակի բնութագրական հատկություններ և այն օգտագործվում է 
թղթադրամների, փաստաթղթերի, նկարչական, փորագրական թղթերի, քամիչ 
թղթերի, արժեքավոր գրքերի թղթերի, քարտեզների, բարձրորակ տպագրական և 
գրասենյակային թղթերի, ֆիրմային բլանկերի, օրացույցների արտադրության համար: 



907 
 

Ձեռքի կաղապարման թուղթը սովորաբար պատրաստվում է որոշակի չափսի և ունի 
թղթակաղապարման եզրեր: 

  Թուղթը վերջնամշակում են փայլարդման, որոշ դեպքերում գերփայլարդման 
միջոցով, մեկ կամ երկու կողմից պատում փայլանյութերով, իսկ մակերևույթի 
ամրությունը և հեղուկների ներթափանցման դիմադրությունը բարձրացնելու համար 
հիմնականում բոլոր գրելու, տպելու և նկարելու հասարակ թղթերը սոսնձապատում են 
համապատասխան սոսնձով կամ օսլայի լուծույթով: 17.12 դասին պատկանում է 
գունավոր, զոլավոր, գծերով, ջրանիշերով թուղթը (օրինակ` հաշվարկային և 
հաշվապահական գրքերի, դպրոցական և նոտատետրերի, ծոցատետրերի համար), 
նկարներով, զարդանկարներով, դրոշմատպած թուղթը, մարմարաթուղթը, 
առևտրային ապրանքանիշերով, անվանումներով (օրինակ` փաթեթավորման համար 
օգտագործվող) թուղթը : 

  Հատուկ հատկություններ տալու համար (անջրանցիկություն, 
անյուղանցիկություն, թափանցիկություն, կիսաթափանցիկություն և այլն), թուղթը և 
ստվարաթուղթը պատվում կամ տոգորվում են հանքային նյութերով, 
կապակցանյութերով, հավելանյութերով, ինչպիսիք են` կուպրը, բիտումը, ասֆալտը, 
պլաստիկը, մոմը, բնաճարպը, յուղը, մանածագործական փոշին, ներկանյութերը և 
այլն: Պատված և տոգորված թղթերին և ստվարաթղթերին են պատկանում 
սոսնձված, ռետինված, յուղած, խավոտ թղթերը, գրաֆիտաթուղթը, մոմաթուղթը, 
մեկուսաթուղթը, տրաֆարետի (նախշակաղապարի) թուղթը: Տվյալ դեպքերում 
«թուղթ» տերմինը օգտագործվում է նաև ստվարաթղթի համար: 

17.12 դասին պատկանող թղթի և ստվարաթղթի ֆիզիկական հատկությունների 
որոշման համար անհրաշեշտ է օգտագործել Ստանդարտացման միջազգային 
կազմակերպության (ISO) մեթոդները:  

Տվյալ հատվածում ներառված թելքավոր թաղանթանյութը ստանում են 
տարբեր բուսական նյութերից և բուսական ծագում ունեցող մանածագործական 
մնացուկներից: Միջազգային առևտրում կարևորում են փայտանյութի 
թաղանթանյութը, որն անվանում են «մեխանիկական», «քիմիական», 
«կիսաքիմիական»` ելնելով պատրաստման եղանակից: Փայտանյութի 
թաղանթանյութի արտադրության համար օգտագործվում են հետևյալ 
փայտատեսակներ` սոճենի, եղևնի, բարդի, դողդոջուն կաղամախի, կեչի, շագանակ, 
էվկալիպտ, որոշ արևադարձային փայտատեսակներ: 

  Թաղանթանյութի արտադրության համար օգտագործվող այլ նյութերն են` 
բամբակի աղվամազը, վերականգնված թուղթը և ստվարաթուղթը, բուսական ծագում 
ունեցող մանածագործական մնացուկները, ծղոտը, փետրախոտը, վուշը, չինական 
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եղինջը (ռամի), ջութը, կանեփը, սայզելը, հնդկեղեգը, քամած շաքարաեղեգը, այլ 
խոտերն ու եղեգները:   

  Փայտանյութի թաղանթանյութը լինում է մուգ և սպիտակ, ինչպես նաև 
կիսասպիտակեցրած, քիմիկատներով սպիտակեցրած կամ ոչ սպիտակեցրած: 
Սպիտակության աստիճանը բարձրացնելու նպատակով թաղանթանյութը ենթարկում 
են լրացուցիչ մշակման, մասնավորապես թաղանթանյութում պարունակվող ներկող 
նյութի հեռացմամբ կամ փոփոխմամբ կամ ֆլուորեսցենտող նյութերի ներարկմամբ:  

  Բացի թղթի արտադրությունից, թաղանթանյութի որոշ տեսակները 
(առանձնապես սպիտակեցրածները) օգտագործվում են տարբեր տեսակի 
արտադրատեսակների` արհեստական մանածագործական նյութերի, պլաստիկների, 
լաքերի, պայթուցիկ նյութերի, անասնակերի արտադրությունում: 

 

Բացառվում է` 

- 13.95.10 ենթակարգում դասակարգվող չգործված արտադրատեսակները, որտեղ 
մանածագործական թելքերը գերակշռում են թելքերի ընդհանուր զանգվածում  

- 21.10 և 21.20 դասերի արտադրատեսակները 

- դրոշմատպման համար մետաղաթաղանթը (20.30.21) 

- բուրավետացված կամ գեղարարային միջոցներով պատված կամ տոգորված թուղթը 
(20.41.4 կամ 20.42.19) 

- օճառով, ախտահանիչ միջոցներով կամ փայլեցման նյութերով և քսուքներով 
տոգորված կամ պատված թուղթը կամ թաղանթանյութի բամբակը (20.42.19 և 
20.41.43) 

- 20.59.11 ենթակարգի լուսազգայուն թուղթը և ստվարաթուղթը 

- արատորոշիչ կամ լաբորատորական ռեագենտներով տոգորված թուղթը (20.59.52) 

- 22.21 դասում դասակարգված թղթի լցավորումով թերթավոր շերտավոր 
պլաստմասսան կամ պոլիմերային նյութով պատված միաշերտ թուղթը 
(ստվարաթուղթը), երբ պատված թղթի հաստության կեսը կամ ավելին կազմում է 
պոլիմերային շերտը 

- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները (օրինակ, շրջագայության համար 
ապրանքները) 
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- հյուսման համար նյութերից արտադրատեսակները (16.29.25) 

- թղթե մանվածքը կամ դրանից մանածագործական արտադրատեսակները (հատված 
13) 

- 14.19.4 կարգի և 15.20 դասի արտադրատեսակները 

- հղկանյութային թուղթը կամ ստվարաթուղթը (23.91.12) կամ փայլարը (23.99.19) 

- փայլարափոշով պատված թուղթը կամ ստվարաթուղթը (17.12) 

- թղթի (ստվարաթղթի) հիմքով մետաղաթաղանթը (հատված 24) 

- 32.20.16  և 32.20.20 ենթակարգերի արտադրատեսակները 

- 32.3 և 32.4 խմբերի արտադրատեսակները կամ 32.1 խմբից որոշ 
արտադրատեսակները, օրինակ` կոճակները (32.99.59) 

17.1 Թաղանթանյութ, թուղթ և ստվարաթուղթ 
17.11 Թաղանթանյութ 
17.11.1 Թաղանթանյութ փայտանյութի և թաղանթանյութ այլ թելքավոր նյութերից 
17.11.11 Փայտանյութի թաղանթանյութ լուծվող տեսակի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է լուծվող տեսակների փայտի թաղանթանյութ, այն է` 
փայտի թաղանթանյութ, որը 18% նատրիումի հիդրոքսիդի (NAOH) պարունակությամբ 
կաուստիկ սոդայի լուծույթում, 200C տակ մեկ ժամվա ընթացքում պահելուց հետո, 
պարունակում է 92զանգ.% և ավելին չլուծվող չափամասեր` նատրոնային կամ 
սուլֆատային թաղանթանյութի համար և 88զանգ.% և ավելին` սուլֆիտային 
թաղանթանյութի համար, ընդ որում սուլֆիտային թաղանթանյութի մոխրայնությունը 
չպետք է գերազանցի 0,15զանգ.%: Թաղանթանյութը մաքրվում և օգտագործվում է 
վերականգնված թաղանթանյութի, բարդ և պարզ եթերների և նշված նյութերից 
տարբեր արտադրատեսակների արտադրության համար: Վերջնական 
արտադրատեսակին կամ օգտագործմանը համապատասխան թաղանթանյութը 
անվանվում է ացետատային կամ վիսկոզային:  

  Քիմիական փայտի թաղանթանյութը ստանալու համար բնափայտը 
ճեղճեղվում է և մշակվում քիմիկատներով` նատրիումի հիդրոքսիդով (նատրոնային 
պրոցես), նատրիումի հիդրոքսիդի և նատրիումի սուլֆատի խառնուրդով 
(սուլֆատային պրոցես), կալցիումի կամ մագնեզիումի երկսուլֆիտով (սուլֆիտային 
պրոցես), որի արդյունքում բնափայտից հեռացվում են լիգնինի մեծ մասը և ոչ 
թաղանթանյութի տարրերը:  
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Քիմիական լուծվող տեսակների փայտի թաղանթանյութի արտադրությունը 
իրականացվում է քիմիական և ֆիզիկաքիմիական ռեակցիաների միջոցով: 
Արտադրության ընթացքում կարող են կատարվել թաղանթանյութի սպիտակեցում, 
քիմիական մաքրում, խեժազրկում, ապապոլիմերացում, մոխրայյնության նվազեցում և 
այլն: Թելքի երկարությամբ և թաղանթանյութի պարունակությամբ ստացված մթերքը 
գերազանցում է նույն հումքից մեխանիկական եղանակով պատրաստված 
թաղանթանյութը:  

17.11.11.000 Փայտանյութի թաղանթանյութ լուծվող տեսակի 

17.11.12 Փայտանյութի թաղանթանյութ նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից) 
 
Տվյալ ենթակարգում ներառվում է` 

- նատրոնային կամ սուլֆատային թաղանթանյութ, որն ստանում են խիտ 
ալկալիական լուծույթներում ճեղճեղված փայտանյութի եփումով: Նշված տեսակի 
թաղանթանյութերը օգտագործվում են կլանիչ նյութերի, պատռման և ձգման բարձր 
ամրության թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունում: 

17.11.12.100 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից) փշատերևազգիների, 

17.11.12.130 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից) փշատերևազգիների, չսպիտակեցված 

17.11.12.150 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)փշատերևազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

17.11.12.500 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների 

17.11.12.530 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների, չսպիտակեցրած 

17.11.12.550 Թաղանթանյութ փայտի նատրոնային կամ սուլֆատային (բացի լուծվող 
տեսակներից)սաղարթավորազգիների, սպիտակեցրած կամ կիսասպիտակեցրած 

17.11.13 Փայտանյութի թաղանթանյութ սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թաղանթանյութ, որի արտադրության ժամանակ, եփման հեղուկների 
պատրաստման համար օգտագործվում են «սուլֆիտային» քիմիկատներ` կալցիումի, 
մագնեզիումի, նատրիումի, ամոնիումի երկսուլֆիտները: 

Սուլֆիտային թաղանթանյութը առանձին կամ ուրիշ տեսակների թաղանթանյութերի 
հետ, օգտագործվում է գրելու և տպագրական տարբեր տեսակի թղթի արտադրության 
համար: 
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17.11.13.100 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների 

17.11.13.130 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների, չսպիտակեցված 

17.11.13.150 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
փշատերևազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

17.11.13.500 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների 

17.11.13.530 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների, չսպիտակեցված 

17.11.13.550 Թաղանթանյութ փայտի սուլֆիտային (բացի լուծվող տեսակներից) 
սաղարթավորազգիների, սպիտակեցված կամ կիսասպիտակեցված 

17.11.14 Փայտանյութի զանգված, կիսաթաղանթանյութ. զանգված թելքավոր 
թաղանթանյութային նյութերից, բացի փայտանյութից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- «մեխանիկական փայտի զանգվածը», ստացված մեխանիկական եղանակով` 
կեղևահան բնափայտը ճեղճեղում կամ քերամաշում են մեխանիկական աղումով 
հոսող ջրի տակ` վերածելով փայտի թելիկների:  

  «Սպիտակ մեխանիկական փայտի թաղանթանյութը», որի թելքերը ճեղճեղած 
և թուլացած են, ստանում են աղումով, առանց նախնական մշակման գոլորշիով: 
Թելքատումից առաջ բնափայտը մշակելով գոլորշիով, ստանում են ավելի ամուր 
թելքերով «մուգ մեխանիկական փայտանյութի զանգված»:  

- թելկատած փայտանյութի զանգված (stone groundwood – SGW), որը ստանում են 
կլոր բնափայտից կամ փայտասղոցման մնացուկներից քարե նրբամանրիչներում, 
մթնոլորտային ճնշման տակ 

- մամլած թելկատած փայտանյութի զանգված (pressurised stone groundwood – PGW), 
որը ստանում են կլոր բնափայտից կամ փայտասղոցման մնացուկներից մամլիչ քարե 
նրբամանրիչներում 

- զտած մեխանիկական թաղանթանյութ (refiner mechanical pulp – RMP), որը ստանում 
են փայտատաշեղներից նրբամանրիչներում, մթնոլորտային ճնշման տակ 

- ջերմամեխանիկական թաղանթանյութ (thermo-mechanical pulp – TMP), որն ստանում 
են նրբամանրիչներում, բարձր ճնշման տակ գոլորշիով մշակում անցած բնափայտի 
տաշեղներից  

- փայտի կիսաթաղանթանյութ (կիսաքիմիական կամ քիմիկամեխանիկական 
թաղանթանյութ), որի արտադրությունում համակցվում են մեխանիկական և 
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քիմիական պրոցեսները, երբ փայտատաշեղները քիմիական նյութերի օգնությամբ 
փափկեցվում են եփման կաթսաներում, թելքատվում և զտվում են նրբամանրիչներում: 
Պարունակելով լիգնինանման և այլ խառնուկներ, կիսաթաղանթանյութը 
օգտագործվում է միջին որակի թղթի արտադրությունում:  

Ելնելով համակցման ռեժիմներից և դրանց կիրառման հաջորդականությունից, 
հայտնի են քիմիկամեխանիկական թաղանթանյութի հետևյալ տեսակները` 
քիմիկաջերմամեխանիկական (chemi-termomechanical - CTMP), քիմիկազտած 
մեխանիկական (chemi-refiner mechanical pulp - CRMP), ջերմաքիմիկամեխանիկական 
(thermo chemi-mechanical pulp – TCMP): 

  Քիմիկամեխանիկական թաղանթանյութը օգտագործվում է լրագրաթղթի, 
ծխախոտաթղթի, դիագրամի թղթի արտադրությունում: 

- տեսակավորված (բծափտուկային) թաղանթանյութը: 

- թափոնաթղթից վերականգված թղթի և ստվարաթղթի թելքավոր զանգված, որը 
պարունակում է թաղանթաթելքերի ոչ համասեռ խառնուրդներ, կարող է լինել 
սպիտակեցված կամ ոչ սպիտակեցված, ստացվում է մեխանիկական կամ քիմիական 
մաքրման, տեսակավորման, տպագրականյութերի հեռացման պրոցեսների միջոցով  

- թաղանթանյութի զանգված բամբակի աղվամազից, ալֆա-թաղանթանյութի բարձր 
պարունակությամբ (98-99 զանգ.%) և ցածր մոխրայնությամբ (0,05 զանգ.%), ի 
տարբերություն 10.41.30 ենթակարգում դասակարգված բամբակի աղվամզից, 
թաղանթանյութի զանգվածի թելքերը եփվում են մի քանի ժամ կաուստիկ սոդայի 
լուծույթում, ճնշման տակ  

  Այս ենթակարգում ներառվող թաղանթանյութի զանգվածը ստանում են նաև 
17.11 դասի պարզաբանումներում թվարկված բուսական նյութերից` քիմիական, 
մեխանիկական կամ այդ երկու պրոցեսների համադրման միջոցով: 

17.11.14.100 Զանգված փայտանյութի մեխանիկական, ներառյալ ջերմամեխանիկականը 
17.11.14.150 Փայտազանգված ջերմամեխանիկական 
17.11.14.190 Փայտազանգված մեխանիկական այլ (բացի ջերմամեխանիկականից) 
17.11.14.300 Կիսաթաղանթանյութ փայտի 
17.11.14.330 Կիսաթաղանթանյութ փայտազանգվածից ջերմամեխանիկական 
17.11.14.350 Կիսաթաղանթանյութ փայտազանգվածից մեխանիկական այլ (բացի 

ջերմամեխանիկականից) 
17.11.14.390 Կիսաթաղանթանյութ փայտի, այլ 
17.11.14.500 Զանգված ուրիշ թելքավոր բուսական նյութերից (բացի փայտանյութից) 
17.11.9 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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17.11.99 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.11.99.000 Թաղանթանյութի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.12 Թուղթ և ստվարաթուղթ  
17.12.1 Լրագրաթուղթ, թուղթ ձեռքի կաղապարման և այլ չկավճած թուղթ կամ 

ստվարաթուղթ գծանկարչական նպատակների համար 
17.12.11 Լրագրաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- չկավճած լրագրաթուղթ, 65 զանգ.%-ից ոչ պակաս մեխանիկական կամ 
քիմիկամեխանիկական եղանակով (տես` 17.11 դասի և այդ դասի ենթակարգերի 
պարզաբանումները) ստացված փայտաթելքերի (բացառությամբ հնդկեղեգի թելքերի) 
պարունակությամբ, 1մ2-ը 40 գրամից ոչ պակաս և 65 գրամը չգերազանցող 
զանգվածով (200C և 65% խոնավության պայմաններում), չտեսակավորված ըստ 
չափսի, յուրաքանչյուր կողմը 2,5 մկմ գերազանցող խորդուբորդությամբ, չափված 
Parker Print Surf ապարատով: Լրագրաթուղթը պետք է լինի 15սմ-ից ավելի 
լայնության գլանափաթեթների, ժապավենի տեսքով կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) 
թերթերի տեսքով, մի կողմը 36 սմ-ից, մյուսը` 15 սմ-ից ավելի բացված վիճակում  

- թեթև գույն տված լրագրաթուղթ, 70զանգ.%-ից ոչ պակաս փայտազանգվածի 
պարունակությամբ, ըստ Բեկկի` 130 վայրկյան չգերազանցող հարթությամբ, 
չսոսնձված, 1մ2-ը 40 գրամից ոչ պակաս և 57 գրամը չգերազանցող զանգվածով 
(200C և 65% խոնավության պայմաններում): Լրագրաթուղթը լինում է 31 սմ-ից ոչ 
պակաս լայնության գլանափաթեթների տեսքով, 8 զանգ.% կամ պակաս լցանյութերի 
պարունակությամբ 

Բացառվում է` 

- մշակման այլ եղանակներով ստացված լրագրաթուղթը 

17.12.11.000 Լրագրաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.12 Թուղթ և ստվարաթուղթ ձեռքի կաղապարման 

 
17.12.12 - 17.12.14 ենթակարգերը ներառում են ցանկացած չափսի և ձևի, 

հավասարեցրած կամ կտրած եզրերով, ինչպես նաև չկտրած եզրերով ձեռքի 
կաղապարման թուղթը և ստվարաթուղթը, կամ մեքենայական արտադրության թուղթը 
և ստվարաթուղթը, եթե դրանք մատակարարվում են 15սմ-ից ավելի լայնության 
գլանափաթեթների, ժապավենի տեսքով կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերի 
տեսքով` մի կողմը 36 սմ-ից, մյուսը` 15 սմ-ից ավելի, բացված վիճակում: Տվյալ 
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ենթակարգերում ներառված թուղթը և ստվարաթուղթը կարող է անցնել մշակման և 
վերջնամշակման հետևյալ տեխնոլոգիական պրոցեսները` ներկում, բծավորում, 
փայլարդում, գերփայլարդում, փայլեցում, կեղծ ջրանիշերի ծածկապատում, 
մակերևույթի սոսնձապատում (տես նաև 17.12 դասի համապատասխան 
պարզաբանումները) 

  

Բացառվում է` 

- այլ չափսերի և ձևերի թուղթը և ստվարաթուղթը (17.23.12, 17.25.12 կամ 17.25.14) 

- այլ տեխնոլոգիական պրոցեսներն անցած թուղթն ու ստվարաթուղթը (17.12.43.300) 

- լրագրաթուղթը (17.12.11) 

- 17.12.20 ենթակարգում դասակարգված թուղթը 

- քամիչ թուղթն ու ստվարաթուղթը, ներառյալ միանգամյա օգտագործման թեյի 
փաթեթների թուղթը, թաղիքե թուղթն ու ստվարաթուղթը (17.12.35) 

- ծխախոտաթուղթը (17.12.35) 

- տանիքի ստվարաթուղթը (17.12.35) 

17.12.12.000 Թուղթ և ստվարաթուղթ ձեռքի կաղապարման 
17.12.13 Թուղթ և ստվարաթուղթ, օգտագործվող որպես հիմք լուսազգայուն, 

ջերմազգայուն, էլեկտրազգայուն թղթի համար. թուղթ-հիմք պատճենաթղթի 
համար. թուղթ-հիմք պատի պաստառների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լաթի կիսազանգվածից ստացված, կամ խառնուկներից լրիվ մաքրված լաթի 
կիսազանգված պարունակող թուղթը և ստվարաթուղթը, որը օգտագործվում է որպես 
հիմք լուսա- , ջերմա-, էլեկտրազգայուն թղթի համար: 

Տվյալ դիրքը ներառում է պատճենաթղթի համար հիմք հանդիսացող թուղթը, որը 
պատրաստվում է սպիտակեցված երկսուլֆիտային թաղանթանյութից: Կարբոնացված 
հիմքով պատճենաթուղթը բարակ է և ամուր: 

17.12.13.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, օգտագործվող որպես հիմք լուսազգայուն, 
ջերմազգայուն, էլեկտրազգայուն թղթի համար 

17.12.13.300 Թուղթ-հիմք չկավճած, պատճենաթղթի համար գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.13.500 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար 
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17.12.13.550 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ 

17.12.13.590 Թուղթ-հիմք չկավճած պաստառների համար, գլանափաթեթներով կամ թերթերով, 
այլ 

17.12.14 Այլ թուղթ և ստվարաթուղթ գծագրական նպատակների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամսագրերի և գրքերի տպագրության համար թուղթ, ներառյալ օֆսետային և խոր 
տպագրության թուղթը 

- տպագրական աշխատանքների համար խիտ թուղթ (քարտերի, պիտակների, 
փաթեթավորման թղթերի տպագրության համար, ստվարաթղթե հենք) 

- փոստային փաստաթղթերի, նկարչական թուղթ, տետրերի և ծոցատետրերի համար 
թուղթ, գրենական թուղթ 

- «bond» տեսակի թուղթ, բազմացնող ապարատների, գրամեքենաների համար թուղթ, 
հաշվիչ մեքենաների համար թուղթ, գլանափաթեթներով 

- ծրարների, թղթապանակների համար թուղթ, պաշտոնական փաստաթղթերի, 
գրասենյակային թուղթ 

- ծակոտաքարտերի և ծակոտաժապավենների համար թուղթ  

17.12.14.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս զանգվածով 

17.12.14.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով 

17.12.14.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ և 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով, 
գլանափաթեթներով 

17.12.14.390 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ, 1մ2 40 գ-ից ոչ պակաս և 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով, 
թերթերով 

17.12.14.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ և 1մ2 150 գ-ից ավել զանգվածով 
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17.12.14.700 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ 

17.12.14.750 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 50%-ից ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի արունակությամբ և 1մ2 72 գ-ից ոչ ավել զանգվածով 

17.12.14.790 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած գծանկարչական նպատակների համար, 
ընդհանուր թելքազանգվածի 10%-ից ավել և 50%  ոչ ավել մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ 

17.12.2 Թուղթ զուգարանի կամ հիգիենիկ անձեռոցիկների, սրբիչների, սփռոցների 
պատրաստման համար, թաղանթանյութային բամբակ և պաստառներ 
թաղանթանյութային թելքից 

17.12.20 
 
 

Թուղթ զուգարանի կամ հիգիենիկ անձեռոցիկների, սրբիչների, սփռոցների 
պատրաստման համար, թաղանթանյութային բամբակ և պաստառներ 
թաղանթանյութային թելքից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թաղանթանյութի բամբակ` թաղանթանյութի թելքերից, մեկ կամ մի քանի շերտերից 
կազմված խորշոմավորած գործվածք (35%-ից ավել կրեպի պարունակությամբ, 
յուրաքանչյուր շերտի 1մ2-ի զանգվածը մինչև խորշոմավորումը կազմում է 20 գրամ) 

- զուգարանի թուղթ, դեմքի համար անձեռոցիկներ, սրբիչներ, սփռոցներ, 
անձեռոցիկներ, տնային տնտեսությունում և հիգիենիկ նպատակներով օգտագործվող 
նմանատիպ թղթեր 

- թաղանթանյութի պաստառ (անձեռոցիկներ)` մեկ կամ մի քանի շերտերից կազմված 
խորշոմավորած պաստառ (մինչև 35% կրեպի պարունակությամբ, յուրաքանչյուր շերտի 
1մ2-ի զանգվածը մինչև խորշոմավորումը կազմում է 20 գրամ), ի տարբերություն 
թաղանթանյութի բամբակի, պաստառն ունի ավելի խիտ կառուցվածք  

  

Բացառվում է` 

- օճառով, ախտահանիչ նյութերով (20.41.31) կամ քսուքներով և համանման 
պատրաստուկներով տոգորված կամ պատված թուղթը (20.41.43) 

- ծծանաթուղթը (17.12.42) 

- թաղանթանյութի բամբակը, տոգորված կամ պատված դեղանյութերով` բուժական, 
վիրաբուժական ատամնաբուժական և անասնաբուժական նպատակների համար 
(21.20.24) 
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- թաղանթանյութի բամբակը, տոգորված կամ պատված օճառով, ախտահանիչ 
նյութերով (20.41.31) կամ քսուքներով և համանման պատրաստուկներով (20.41.43) 

17.12.20.300 Բամբակ թաղանթանյութի կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման, 
գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) 
թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել բացված վիճակում 

17.12.20.500 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, 
թղթաժապավեն թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով, մի կողմը 36սմ-ից ավել 
բացված վիճակում 

17.12.20.550 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, պաստառ 
թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել լայնությամբ կամ 
ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել բացված վիճակում, 
յուրաքանչյուր շերտի 1մ2   25 գրամից ոչ ավել զանգվածով 

17.12.20.570 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակման խորշոմավորած, պաստառ 
թաղանթանյութի թելքերից գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել լայնությամբ կամ 
ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել բացված վիճակում, 
յուրաքանչյուր շերտի 1մ2 25 գրամից ավել զանգվածով 

17.12.20.900 Թուղթ կենցաղ-տնտեսական և հիգիենիկ նշանակության այլ 
17.12.3 Ստվարաթուղթ տարայի համար 
17.12.31 Ամրաթուղթ չսպիտակեցրած և չկավճած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -մեքենայական եղանակով վերջնամշակված կամ սնդուսած թուղթ և ստվարաթուղթ 
(ամրա-լայներ), որի 1մ2 զանգվածը չի գերազանցում 115 գրամը, նվազագույն 
պատռման դիմադրությունը ըստ Մյուլլենի կազմում է 393-ից մինչև 961 կՊա մ2/գ (այլ 
հատկանիշների վերաբերյալ տես 17.12.31 և 17.12.41 ենթակարգերի 
պարզաբանումներում): 

Տեսակարար զանգվածի այլ արժեքների դեպքում, պատռման դիմադրությունը 
որոշվում է գծային միջարկման և արտարկման մեթոդով: 

17.12.31 և 17.12.41 ենթակարգերը ներառում են ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ 
չկավճած, տարայի ստվարաթուղթ (ամրա-լայներ) չկավճած, ամրաթուղթ պարկային 
խորշոմավորած կամ ծալքավոր, դրոշմատպած կամ չդրոշմատպած, սորատած կամ 
չսորատած: Ամրաթուղթն ու ստվարաթուղթը դասակարգվում են նշված 
ենթակարգերում, եթե դրանք մատակարարվում են 15սմ-ից ավելի լայնության 
փաթեթներով, գլանափաթեթներով կամ բացված վիճակում մի կողմը 36 սմ-ից, 
մյուսը` 15 սմ-ից ավելի ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով: Այլ չափսերի և ձևերի 
ամրաթուղթն ու ստվարաթուղթը սովորաբար ներառվում են 17.24 – 17.25 դասերում: 
Ամրաթուղթը` դա թույլ եփված երկարաթելքային սուլֆատային թաղանթանյութից 
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ստացված ամուր թուղթ է, որը օգտագործվում է փաթեթավորման համար: 
Ստվարաթղթի արտադրության տեխնոլոգիական գործողությունները` աղումը, 
թղթակաղապարումը, մամլումը և չորացումը կրկնում են թղթի արտադրության 
գործընթացը, սակայն ստվարաթուղթ ստանալու հանար, որպես հումք, 
օգտագործում են ավելի կոպիտ և կոշտ թելքերով նյութեր` գորշ փայտազանգվածը, 
կիսաթաղանթանյութը, սուլֆատային թաղանթանյութը և թափոնաթուղթը: Թվյալ 
ենթակարգերում ներառված ամրաթղթի և ստվարաթղթի ըհդհանուր զանգվածի 80 
զանգ.%-ից ոչ պակաս կազմում են սուլֆատային կամ նատրոնային եղանակով 
ստացված փայտաթելքերը (բացի հնդկեղեգի թելքերից): Ըստ նշանակության, 
ստվարաթուղթը լինում է փաթեթավորման, պոլիագրաֆիական, կոշիկի, 
շինարարական և այլն: Տվյալ ենթակարգերում ներառված ամրաթուղթն ու 
ստվարաթուղթը կարող են անցնել մշակման և վերջնամշակման հետևյալ 
տեխնոլոգիական պրոցեսները` ներկում, տոգորում, փայլարդում, գերփայլարդում, 
փայլեցում, ջրանիշերի ծածկապատում, մակերևույթի սոսնձապատում: Այլ տեսակի 
մշակում անցած ամրաթուղթն ու ստվարաթուղթը դասակարգվում են ուրիշ դասերում 
(օրինակ` 17.12.7): Ամրաթուղթն ու ստվարաթուղթը ունեն բարձր մեխանիկական 
ամրություն, չեն պարունակում լցանյութեր, բավականաչափ սոսնձված են, 
փայարդված են հիմնականում մի կողմից և ունեն տեսանելի ջրանիշեր: Ամրաթուղթն 
ու ստվարաթուղթը, լինելով փաթեթավորման համար հիանալի նյութ, օգտագործվում 
են նաև որպես փաթաթվածք էլեկտրական մալուխների համար, որպես հարթ 
թերթեր ծալքավոր ստվարաթղթերում, թղթե մանվածքի, գուդրոնապատված, 
բիտումավորված կամ ասֆալտով տոգորված թղթի և ստվարաթղթի 
արտադրությունում: Ամրաթղթի և ստվարաթղթի կարևոր տեսակներն են ամրա-
լայները, պարկային թուղթը և փաթեթավորման նպատակների համար 
օգտագործվող այլ ամրաթղթերը: 

17.12.31.100 Ամրաթուղթ պարկային 
17.12.31.150 Ամրաթուղթ պարկային չսպիտակեցրած 
17.12.31.190 Ամրաթուղթ պարկային, բացի չսպիտակեցրածից 
17.12.31.300 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, այլ 
17.12.31.330 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով 
17.12.31.350 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 150 գր-ից ավել և 225 գ-ից պակաս 

զանգվածով 
17.12.31.370 Ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, 1մ2 225 գ կամ ավել զանգվածով 
17.12.31.500 Ամրաթուղթ պարկային խորշոմավորած կամ ծալքավոր, դրոշմատպած կամ 

չդրոշմատպած, սորատած կամ չսորատած, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.32 Ստվարաթուղթ ծալքավոր տարայի համար, սպիտակ. կավճած ամրաթուղթ 

17.12.32.000 Ստվարաթուղթ ծալքավոր տարայի համար, սպիտակ. կավճած ամրաթուղթ 
17.12.33 Թուղթ ծալքավորման համար կիսաթաղանթանյութից 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 - գործարանային պատրաստման թուղթ և ստվարաթուղթ թերթերի կամ 
գլանափաթեթների տեսքով, որոնք ձևով և չափսով տարբերվում են 17.12.31 և 
17.12.41 ենթակարգերում ներառված թղթից և ստվարաթղթից: Գլանափաթեթների և 
թերթերի լայնությունը պետք է լինի 15սմ ավելի, իսկ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթի 
չափսերը բացված վիճակում պետք է լինեն` մի կողմը 15սմ ավել և մյուս կողմը 36 սմ 
ավել: 

  Ծալքավորման համար կիսաթաղանթանյութից թուղթը (գլանափաթեթներով) 
պարունակում է թելքերի ընդհանուր զանգվածի 65զանգ.%-ից ոչ պակաս պինդ 
բնափայտի չսպիտակեցրած թելքեր, ստացված կիսաքիմիական եղանակով: Թղթի 
սեղղման դիմադրությունը, չափված CMT 60 մեթոդով (Concora Medium Test, 60 
րոպեական պահաժամով), գերազանցում է 196 Ն, 50% հարաբերական խոնավության 
և 230C պայմաններում: 

 

Բացառվում է` 

- 17.12.11 - 17.12.13, 17.12.51 – 17.12.72 ենթակարգերի թուղթն ու ստվարաթուղթը կամ 
17.23.11 դիրքի, 17.24 դասի, 17.29 ենթակարգերի հատուկ արտադրատեսակները 

- այլ մշակում անցած թուղթն ու ստվարաթուղթը, օրինակ 17.12.73 – 17.12.77 
ենթակարգերում ներառված պատված կամ տոգորված թուղթն ու ստվարաթուղթը 

17.12.33.000 Թուղթ ծալքավորման համար կիսաթաղանթանյութից  
17.12.34 Թուղթ վերականգնված և այլ թուղթ ծալքավորման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -սոսնձած թուղթ և ստվարաթուղթ, պատրաստված չսպիտակեցրած ծղոտե 
թաղանթանյութից, սովորաբար, 1մ2-ը 100 գրամը գերազանցող զանգվածով, բնական 
դեղնավուն գույնի կամ ներկած, ինչպես նաև ոչ գործվածքային նյութերից թուղթն ու 
ստվարաթուղթը, օգտագործվում են որպես փաթաթելու թուղթ և ստվարաթուղթ, նաև 
ծալքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար, մատակարարվում են 50 
սմ - 270 սմ լայնությամբ գլանափաթեթներով և լինում են հետևյալ տեսակների` 

 

Բացառվում է` 
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- ամրալայները (17.12.31) 

- ծալքավոր ստվարաթուղթը կիսաթաղանթանյութից (17.12.33) 

- բազմաշերտ տեստ-լայները (17.12.51) 

17.12.34.000 Թուղթ վերականգնված և այլ թուղթ ծալքավորման համար 
17.12.35 Տեստ-լայներ (վերականգնված ստվարաթուղթ ծալքավոր ստվարաթղթի ստորին 

շերտի համար)  
 
- միաշերտ տեստ-լայներ` ծալքավոր ստվարաթղթի ստորին շերտի ստվարաթուղթը, 
պատրաստվում է թղթե մնացուկներից, 2 կՊա-ից ավել պատռման դիմադրության 
գործակիցով ըստ Մյուլլենի: 

- Wellenstoff, պատրաստված թղթե մնացուկներից, հավելումներով 

- Wellpappenschrenz, պատրաստված լրիվ թղթե մնացուկներից, առանց 
հավելումների, 0,8 կՊա և ավել, բայց 1,9 կՊա-ից ոչ ավել պատռման դիմադրության 
գործակիցով ըստ Մյուլլենի: 

17.12.35.200 Տեստ-լայներ (ստվարաթուղթ վերականգնված ծալքավոր ստվարաթղթի ստորին 
շերտի համար) չկավճած 1մ2-ի զանգվածը 150 գ-ից ոչ ավել 

17.12.35.400 Տեստ-լայներ (ստվարաթուղթ վերականգնված ծալքավոր ստվարաթղթի ստորին 
շերտի համար) չկավճած 1մ2-ի զանգվածը 150 գ-ից ավել 

17.12.4 Թուղթ չկավճած 
17.12.41 Թուղթ չկավճած. պարկային ամրաթուղթ, խորշոմավորված կամ ծալքավոր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամրաթուղթ պարկային` մեքենայական եղանակով վերջնամշակված, թուղթ, 1մ2 60 
գրամից ոչ պակաս և 115 գրամը չգերազանցող զանգվածով, գլանափաթեթներով:  

Թուղթը պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին` 

- նվազագույն պատռման դիմադրությունը ըստ Մյուլլենի կազմում է 3,7կՊա մ2/գ, 
ձգման գործակիցը լայնական ուղղությամբ` 4,5%-ից ավելի, երկայնական 
ուղղությամբ` 2% ավելի 

- պատառման դիմադրությունը և ամրությունը պատռմանը համապատասխանում են 
աղյուսակում բերված արժեքներին, իսկ տեսակարար զանգվածի այլ արժեքների 
դեպքում դրանք որոշվում են գծային միջարկման և արտարկման մեթոդով 
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Զանգված
ը, գ/մ2 

Նվազագույն պատռման  
 դիմադրությունը, մՆ 

Նվազագույն պատռման  
 ամրությունը կՆ/մ 

երկայնական 
ուղղությամբ 

երկայնական 
և լայնական 
ուղղությամբ 

լայնական 
ուղղությամբ 

երկայնական և 
լայնական 

ուղղությամբ 

 60  700 1510 1,9  6,0 

 70  830 1790 2,3  7,2 

 80  965 2070 2,8  8,3 

100 1230 2635 3,7 10,6 

115 1425 3060 4,4 12,3 

 
- կոնդենսատորի թուղթ, որն օգտագործվում է էլեկտրական կոնդենսատորների 
դիէլեկտրիկներում, պատրաստման համար օգտագործվող թելքերը մաքրվում են, 
հեռացվում են օտարածին մարմինները, նվազեցնելով թղթի ծակոտկենությունը 

- կաբելային թուղթ, որն օգտագործվում է տրանսֆորմատորներում էլեկտրական 
մալուխների մեկուսացման և որպես մեկուսիչ այլ էլեկտրատեխնիկական 
նպատակների համար 

 

- հիմնականում 1 մ2 185 գրամից ավել և 225 գրամը չգերազանցող զանգվածով 
փայթաթելքերից կազմված ամրաթուղթ (ստվարաթուղթ), որը սովորաբար 
մատակարարվում է գլանափաթեթների տեսքով, 125սմ-ից ավելի և 165սմ 
չգերազանցող լայնությամբ, ծակոտկենության ցուցիչը ըստ Գուրլեյի` 100սմ3 օդի 
համար 13 վայրկյանից պակաս, 300 սմ3 օդի համար` 40 վայրկյան, թղթազանգվածի 
արտադրության Տեխնիկական Ասոցիացիայի (TAPPI) ստանդարտի համաձայն:  

Տոգորված ամրաթուղթը (ծծանաթղթի հատկություններով) հատուկ 
նախապատրաստված է այնպես, որ տոգորվի սինթետիկ խեժերով, բարձր ճնշման 
տակ մակաշերտված թերթերի արտադրության համար:  

17.12.41.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած քամիչ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.41.200 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
17.12.41.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած,  այլ, 1մ2 150 գ-ից ոչ ավել զանգվածով 
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17.12.42 Փաթաթելու սուլֆիտային թուղթ և այլ չկավճած թուղթ (բացի գրելու, 
տպագրության կամ այլ գծագրական նպատակների համար օգտագործվող 
թղթից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -սոսնձած թուղթ և ստվարաթուղթ, պատրաստված չսպիտակեցրած ծղոտե 
թաղանթանյութից, սովորաբար, 1մ2-ը 100 գրամը գերազանցող զանգվածով, բնական 
դեղնավուն գույնի կամ ներկած, ինչպես նաև ոչ գործվածքային նյութերից թուղթն ու 
ստվարաթուղթը, օգտագործվում են որպես փաթաթելու թուղթ և ստվարաթուղթ, նաև 
ծալքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար, մատակարարվում են 50սմ 
- 270 սմ լայնությամբ գլանափաթեթներով և լինում են հետևյալ տեսակների` 

- միաշերտ տեստ-լայներ` ծալքավոր ստվարաթղթի ստորին շերտի ստվարաթուղթը, 
պատրաստվում է թղթե մնացուկներից, 2 կՊա-ից ավել պատռման դիմադրության 
գործակիցով ըստ Մյուլլենի: 

- Wellenstoff, պատրաստված թղթե մնացուկներից, հավելումներով 

- Wellpappenschrenz, պատրաստված լրիվ թղթե մնացուկներից, առանց 
հավելումների, 0,8 կՊա և ավել, բայց 1,9 կՊա-ից ոչ ավել պատռման դիմադրության 
գործակիցով ըստ Մյուլլենի: 

  

Բացառվում է` 

- ամրալայները (17.12.31) 

- ծալքավոր ստվարաթուղթը կիսաթաղանթանյութից (17.12.33) 

- բազմաշերտ տեստ-լայները (17.12.59) 

17.12.42.100 Թուղթ փաթաթելու սուլֆիտային գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.42.200 Թուղթ փաթաթելու չկավճած քամիչ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.42.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1մ2 150 գ-

ից ավելի, բայց 225 գ-ից պակաս զանգվածով 
17.12.42.400 Թուղթ և ստվարաթուղթ չկավճած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1մ2 225 գ-

ից ոչ պակաս զանգվածով 
17.12.43 Թուղթ և ստվարաթուղթ քամիչ. թաղիքե ստվարաթուղթ 

17.12.43.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ քամիչ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.43.600 Թուղթ և ստվարաթուղթ թաղիքե, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
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17.12.44 Թուղթ պապիրուսային, չկտրատած ըստ ձևաչափի կամ գրքույկների, 
փողափաթեթի տեսքով 

17.12.44.000 Թուղթ պապիրուսային, չկտրատած ըստ ձևաչափի կամ գրքույկների, փողափաթեթի 
տեսքով 

17.12.5 Ստվարաթուղթ չկավճած (բացի գրելու, տպագրության կամ այլ գծագրական 
նպատակների համար օգտագործվող ստվարաթղթից) 

17.12.51 Ստվարաթուղթ չկավճած, գորշ դարձ երեսով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բազմաշերտ թուղթ և ստվարաթուղթ, որոնք ստանում են խոնավ թղթազանգվածի 
երկու կամ ավել շերտերի մամլումով, ընդ որում առնվազն մեկ շերտը պետք իր 
բնութագրերով տարբերվի մյուս շերտերից` օգտագործվող թաղանթանյութի 
հատկություններով, արտադրության մեթոդով (օրինակ` մեխանիկական կամ 
քիմիական), մշակումով (օրինակ` չսպիտակեցրած, սպիտակեցրած կամ ներկած): 

  

Բացառվում է` 

- փայտաթելքային սալերը (16.21.14) 

- ծալքավորման համար թուղթը կիսաթաղանթանյութից (17.12.24) 

17.12.51.000 Ստվարաթուղթ չկավճած, գորշ դարձ երեսով 
17.12.59 Այլ ստվարաթուղթ չկավճած  

 

17.12.59 ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 17.12 դասի պարզաբանումները: 

17.12.59.000 Այլ ստվարաթուղթ չկավճած  
17.12.6 Մագաղաթ բուսական, թուղթ ճարպանթափանց, մոմաթուղթ, պերգամին և այլ 

թուղթ, սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ  
17.12.60 Մագաղաթ բուսական, թուղթ ճարպաթափանց, մոմաթուղթ, պերգամին և այլ 

թուղթ, սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ 
 
Տվյալ ենթակարգում ներառվում է` 

- բուսական մագաղաթ, որի պատրաստման համար չսոսնձած ու չմամլած լավորակ 
թուղթը ընկղմում են ծծմբական թթվի մեջ և թաղանթանյութը մասամբ վերածվում է 
ամիլոիդի, դառնալով անթրջելի: Բուսական մագաղաթի ավելի խիտ և ծանր 
տեսակները, ինչպես նաև խոնավ վիճակում մագաղաթի երկու կամ ավելի շերտերի 
մամլումով ստացված արտադրանքը, հայտնի են որպես ստվարաթուղթ բուսական 
մագաղաթից: Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում է նաև միայն մի երեսից 
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մագաղաթաց թուղթը, որը օգտագործվում է որոշ տեսակի պատի պաստառների 
արտադրությունում: 

Ճարպանթափանց թուղթը ստանում են թաղանթանյութից, սուլֆիտային 
եղանակով թելքատելով թելքերը բարակ չափամասերի և երկարատև դրանք 
մանրացնելով ջրի մեջ (ջրատարրալուծում):  

 Ճարպանթափանց թուղթը թափանցիկ է, արտաքնապես նման է բուսական 
մագաղաթին, սակայն ունի ավելի ցածր ջրակայունություն և հեշտ պատռվում է մի 
քանի րոպե ջրի մեջ պահելուց հետո: Թափանցիկությունը բարձրացնելու և 
բարձրորակ վերջնամշակումը ապահովելու նպատակով թղթազանգվածի մեջ 
ավելացնում են պարաֆին կամ ստեարին (բնաճարպ): 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ թուղթ, 
որը պատրաստվում է ճարպաթափանց թղթի նման, իսկ այս թղթին բնորոշ 
թափանցիկությունը և բարձր խտությունը ապահովվում է մշակման վերջին փուլում 
գերփայլարդման ընթացքում, կրկնակի խոնավացմամբ և փայլեցմամբ: 

 

Բացառվում է` 

- թուղթը, որը պատրաստելուց հետո, պատման, տոգորման և այլ գործողությունների 
արդյունքում վերածվում է ճարպանթափանցի կամ ջրակայունի (17.12.76– 17.12.76) 

17.12.60.100 Մագաղաթ բուսական գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.60.300 Թուղթ ճարպանթափանց գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.60.500 Մոմաթուղթ 
17.12.60.700 Մագաղաթ և թուղթ սնդուսած թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ այլ, 

գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.7 Թուղթ և ստվարաթուղթ մշակած 
17.12.71 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ, չկավճած կամ չտոգորված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սոսնձի միջոցով թղթի և ստվարաթղթի երկու և ավելի շերտերի միացումով 
պատրաստված թուղթն ու ստվարաթուղթը: Շերտերի թուղթն ու ստվարաթուղթը 
կարող է լինել ցանկացած որակի, իսկ կապակցանյութը` կենդանական, բուսական 
կամ հանքային ծագման (դեքստրին, սոսինձ, ձյութ, ռետին, ասֆալտ, լատեքս): 

  Այլ ապրանքային ստորադիրքերում ներառված արտադրատեսակներից 
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(որտեղ շերտերի միացումը կատարվում է ճնշման տակ, առանց սոսնձի) տարբերելու 
համար, տվյալ ենթակարգում ներառված թուղթն ու ստվարաթուղը ընկղմում են ջրի 
կամ այլ լուծիչի մեջ, արդյունքում շերտերը շատ հեշտ առանձնանում են և հնարավոր 
է պարզել սոսնձի առկայությունը: Տվյալ ենթակարգում ներառվում են նաև 
անջրանցիկ նյութից կապակցող միջուկով (օրինակ, ձյութաց դուո-ամրաթուղթ) 
բազմաշերտ թուղթն ու ստվարաթուղթը կամ ներսից ուժեղացված բիտումով, ձյութով, 
ասֆալտով, մանածագործական կամ մետաղական ցանցով թուղթն ու 
ստվարաթուղթը, պայմանով, որ նշված արտադրատեսակների հենքը մնում են 
թուղթն ու ստվարաթուղթը: 

  Տվյալ ենթակարգում ներառված արտադրատեսակների չափսերի վերաբերյալ 
տես 17.12.12 - 17.12.14 ենթակարգերին վերաբերվող պարզաբանումները:  

 

Բացառվում է` 

- փայտաթելքային սալերը (16.21.14) 

17.12.71.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ չկավճած և չտոգորված, շերտերը միացված 
բիտումով, գուդրոնով կամ ասֆալտով 

17.12.71.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ բազմաշերտ չկավճած և չտոգորված այլ, ներառյալ ծղոտից 
պատրաստվածները 

17.12.72 Թուղթ և ստվարաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր, դրոշմատպած կամ 
սորատած 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարատեսակ թուղթ և ստվարաթուղթ գլանափաթեթներով կամ թերթերով, որոնք 
արտադրության ընթացքում կամ հետո ստանում են ծալքավոր կամ անհարթ 
մակերևույթ: Արտադրատեսակների չափսերի վերաբերյալ տես 17.12.12 - 17.12.14 
ենթակարգերին վերաբերվող պարզաբանումները:  

 - խորշոմավորած թուղթ, որն ստանում են խոնավ թղթի շերտի մեխանիկական 
մշակումով, այն անցկացնելով մանր ակոսավոր մակերևույթով գլանների միջև (թղթի 
սկզբնական մակերեսը զգալիորեն նվազում է և պատրաստ վիճակում ունի կնճռավոր 
տեսք և բարձր ձգունություն) 

- ծալքավոր մակերևույթով թուղթ և ստվարաթուղթ, որոնք ստանում են խոնավ կամ 
չոր թուղթը անցկացնելով մանր ակոսավոր գլանների միջև կամ մամլելով ծալքավոր 
մետաղական սալերի միջոցով և վերջնամշակումից հետո ընդունում են ծալքավոր, 
կաշվե-, կամ գործվածքանման դրոշմատպած տեսք 
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- թուղթ և ստվարաթուղթ, սորատած մի գծով և կանոնավոր միջակայքով  

 

Բացառվում է` 

- տնային տնտեսությունում սանիտարական և հիգիենիկ նպատակներով 
օգտագործվող թուղթը (17.12.20) 

- 17.22.11 և 17.22.12 ենթակարգերի արտադրատեսակները 

- բամբակը, ոչ հարթ մակերևույթով պաստառը թելքերից և թաղանթանյութից 
(17.12.20, 17.22.12, 17.22.13) 

- ծգվող թուղթը, երբ թղթե գործվածքը ստացվում է թելքերի ճկման և հյուսման 
եղանակով, և չնայաց թուղթը պատրաստվում է խոնավ թղթե շերտի մեխանիկական 
մշակումով ու ունի ձգունություն, ընդհանուր առմամբ այն չունի խորշոմավորած թղթի 
կնճռավոր տեսքը (17.12.31– 17.12.35) 

- բնական անհարթ մակերևույթով թուղթը, օրինակ` նկարչական թուղթը (17.12.12 – 
17.12.14 կամ 17.12.33 – 17.12.34) 

- ժակքարդի և համանման մեքենաների համար քարտերը` սորատած թղթից կամ 
ստվարաթղթից (17.29.19) 

- երաժշտական ապարատների համար քարտերը, սկավառակները և 
գլանափաթեթները` սորատած թղթից կամ ստվարաթղթից (32.20.20) 

 

17.12.73 և 17.12.75 ենթակարգերում ներառվում է` 

- գրելու, տպելու, գծագրական և այլ նպատակների համար օգտագործվող երկու 
կողմից կավճած թուղթ և ստվարաթուղթ (այդ թվում թեթևակշիռ բարակ թուղթը), 1մ2-
ի ընդհանուր զանգվածը 72 գրամից ոչ ավել, յուրաքանչյուր երեսը պատող շերտի 
զանգվածը 15 գրամից ոչ ավել, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 50%զանգ.-ից ոչ 
պակաս մեխանիկական եղանակով ստացված փայթաթելքերի (բացառությամբ 
հնդկեղեգի) պարունակությամբ  

- ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բարիումի սուլֆատ, մագնիումի 
սիլիկատ, կալցիումի կարբոնատ, կալցիումի սուլֆատ, ցինկի օքսիդ, փոշեմետաղ) 
պատված ամրաթուղթ և ստվարաթուղթ, ինչպես նաև բազմաշերտ թուղթ և 
ստվարաթուղթ (տես 17.12.73 ենթակարգի պարզաբանումները) 
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Արտադրատեսակների չափսերի վերաբերյալ տես 17.12.12 - 17.12.14 
ենթակարգերին վերաբերվող պարզաբանումները: 

 

Բացառվում է` 

- գեղարարային և օծանելիքի թուղթը (20.41.4 կամ 20.42.19) 

- լուսազգայուն թուղթն ու ստվարաթուղթը (20.59.11) 

- պատի պաստառները և համանման պատվածքները, լուսամուտների համար 
թափանցիկ թուղթը (տրասպարանտները) (17.24.11) 

- հղկանյութային թուղթն ու ստվարաթուղթը (23.91.12), թղթե և ստվարաթղթե հիմքով 
փայլարը, բացի փայլարային փոշուց (23.99.19) 

- թղթե և ստվարաթղթե հիմքով մետաղաթաղանթը (հատված 24)  

17.12.72.300 Ամրաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր կամ դրոշմատպած (բացի պարկայինից) 
17.12.72.500 Ամրաթուղթ խորշոմավորած, ծալքավոր կամ դրոշմատպած, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
17.12.73 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով` 

գրելու, տպագրական, գծանկարչական և այլ նպատակների համար  
17.12.73.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած գրելու, տպելու, գծանկարչական կամ այլ 

նպատակների համար, ճենակավի կամ այլ ոչ օրգանական նյութերի պատվածքով, 
թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ոչ ավել մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ 

17.12.73.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, լուսա-, ջերմա-, էլեկտրազգայուն թղթի և 
ստվարաթղթի համար որպես հիմք օգտագործվող, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 
10%-ից ոչ ավելի մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ և 
1մ2 150 գ-ից ոչ ավելի զանգվածով 

17.12.73.370 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար մեխանիկական եղանակով ստացված թելքերի պարունակությամբ 

17.12.73.600 Թուղթ կավճած բարակ, գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների համար, 
թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի մեխանիկական եղանակով ստացված 
թելքերի պարունակությամբ 

17.12.73.700 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

17.12.73.750 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, գլանափաթեթներով 
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17.12.73.790 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած, գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների 
համար այլ, թելքերի ընդհանուր զանգվածի 10%-ից ավելի մեխանիկական եղանակով 
ստացված թելքերի պարունակությամբ, թերթերով 

17.12.74 Ամրաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի 
գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող 
ամրաթղթից) 

17.12.74.000 Ամրաթուղթ կավճած (բացի գրելու, տպելու, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող), սպիտակեցրած ամբողջ զանգվածով հավասարաչափ, թելքերի 
ընդհանուր զանգվածի 95%-ից ավելի քիմիական եղանակով ստացված 
փայտաթելքերի պարունակությամբ 

17.12.75 Ամրաստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ամրաստվարաթղթից) 

17.12.75.000 Ամրաստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի 
գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող 
ամրաստվարաթղթից) 

17.12.76 Պատճենաթուղթ, ինքնապատճենման թուղթ և այլ պատճենաթուղթ կամ 
փոխադրաթուղթ, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
 
 
17.12.76  և 17.12.77 ենթակարգերը ներառում են գլանափաթեթներով կամ թերթերով, 
17.12.12 - 17.12.14 ենթակարգերին վերաբերվող պարզաբանումներում տրված 
համապատասխան չափսերով և ձևով` 

- թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութից բամբակ, թաղանթանյութի թելքերից 
պաստառ ամբողջ մակերևույթով կամ մի մասով, մեկ կամ երկու երեսից նյութերի 
(բացի ճենակավից կամ այլ ոչ օրգանական նյութերից) մակերևույթային պատվածքով 
(օրինակ, տելեֆաքսի համար ջերմազգայուն թուղթը) 

- տոգորված թուղթը, ստվարաթուղթը, թաղանթանյութից բամբակը, թաղանթանյութի 
թելքերից պաստառը  

- թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութից բամբակ, պաստառ թաղանթանյութի 
թելքերից պլաստիկի պատվածքով, եթե պլաստիկի շերտի հաստությունը չի 
գերազանցում ընդհանուր հաստության կեսը (տես` 17.12 դասի պարզաբանումներում 
պլաստիկով պատված արտադրատեսակներին վերաբերվող բացառումները) 

- ներկած, տառերով, տեքստով, նկարներով և այլ նախշեր պարունակող 
մակերևույթով թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութից բամբակ, թաղանթանյութի 
թելքերից պաստառ (եթե դրանք չեն պատկանում 17 հատվածում դասակարգվող 
պոլիգրաֆիական արտադրատեսակներին), այդ թվում փաթեթավորման համար 
օգտագործվող թուղթ և ստվարաթուղթ, որոշ դեպքերում երկու կողմից պատված 
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պլաստիկե թափանցիկ թաղանթով կամ մետաղաթաղանթով 

 

Բացառվում է` 

- թաղանթանյութից բամբակը, տոգորված կամ պատված դեղանյութերով (21.20.24) 

- գեղարարային և օծանելիքի թուղթը (20.41.4 կամ 20.42.19) 

- թուղթը և թաղանթանյութից բամբակը, տոգորված կամ պատված օճառով և ուրիշ 
լվացող նյութերով (20.41.31), փայլացնող նյութերով, քսուքներով և համանման 
նյութերով (20.41.43) 

- լուսազգայուն թուղթն ու ստվարաթուղթը (20.59.11) 

- լակմուսաթուղթը և ախտորոշող կամ լաբորատորական ռեագենտներով տոգորված 
թղթերը (20.59.52) 

- միաշերտ թուղթը, ստվարաթուղթը պատված պլաստիկի շերտով, պայմանով որ 
ընդհանուր հաստության կեսից ավելին չի կազմում պլաստիկի շերտը (տես` 17.12 
դասի պարզաբանումներում պլաստիկով պատված արտադրատեսակներին 
վերաբերվող բացառումները) 

- 22.21.30  ենթակարգի արտադրատեսակները 

- 17.12.12 – 17.12.14, 17.12.22 – 17.12.34 ենթակարգերի արտադրատեսակները 

- պատի պաստառները և համանման պատվածքները, լուսամուտների թղթե 
պատվածքները (տրանսպարանտները) (17.24.11) 

- տանիքի ստվարաթուղթը, երկու երեսից պատված բիտումով կամ նման նյութերով 
(23.99.12) 

17.12.76.300 Թուղթ պատճենման ածխածնային և համանման, գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել 
բացված վիճակում 

17.12.76.900 Թուղթ պատճենման և փոխադրաթուղթ, գլանափաթեթներով 36սմ-ից ավել 
լայնությամբ կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով մի կողմը 36սմ-ից ավել 
բացված վիճակում 

17.12.77 Թուղթ, ստվարաթուղթ, թաղանթանյութի բամբակ և թղթանյութի թելքից 
պաստառ, կավճած պատվածքով կամ տոգորված, տպանկարով կամ ներկած, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անխոնավաթափանց թուղթը կամ ստվարաթուղթը, որոնք կազմված են ասֆալտով, 
գուդրոնով կամ բիտումով տոգորված խորշոմավորած թղթի երկու թերթերից, 
միջադրած բարակ ալյումինե նրբաթիթեղի շերտով: 

Պլաստիկի պատվածքով թուղթն ու ստվարաթուղթը ներառվում են տվյալ դիրքում, 
եթե պլաստիկի հաստությունը չի գերազանցում ընդհանուր հաստության կեսը: 

 - 15 սմ-ից ավել լայնության թղթի շերտերով, լայնական հատույթում կանոնավոր 
միջակայքով սորատած, հիմնականում ծալած կամ գլանափաթեթների տեսքով 
տպագրական ձևերը: Այդպիսի թուղթը ներկայացնում է ձևերի անընդհատ շարք, 
որոնք բաժանվում են սորատած գծով և կարող են օգտագործվել հաշվիչ 
մեքենաներում կամ տպող սարքերում: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է թղթե կամ ստվարաթղթե հիմնաշերտով հատակի 
պատվածքներ, տոգորված բիտումով կամ պատած նման նյութերով` լինոլեումի 
բաղադրություններով, յուղերի խառնուրդով, կալցիումի կարբոնատով և այլն, լինում 
են ներկած ամբողջ զանգվածով սինթետիկ կամ մի գույնի այլ պիգմենտներով, 
զարդանախշած: Հատակի պատվածքները մատակարարվում են 
գլանափաթեթներով կամ կտրած ըստ չափսերի` որպես գորգիկներ, հատակի 
սալիկներ կամ սեղանների պատվածքներ օգտագործման համար: 

Բացառվում է` 

- հատակի պատվածքները, որոնք նկարագրվում են տվյալ ենթակարգի 
արտադրատեսակների նման, սակայն ունեն մանածագործվածքային հիմնաշերտ 
(22.23.15) 

- առանց հիմնաշերտի կամ տակդիրի հատակի պատվածքները (դասակարգվում են 
ըստ արտադրատեսակների նյութերի` 16.29.23, 20.16, 20.17, 22.19.72, 22.2 և այլ 
խմբավորումներում) 

- բազմատեսակ անխզովի ձևերի աշխատանքային բլանկերը (17.23.13) 

- 15 սմ-ից ոչ ավել լայնության չկտրատած ձևերը (17.23.14) 

- տանիքային ծածկերը, որոնք կազմված են ստվարաթղթի հենքից, երկու կողմից լրիվ 
պատված ասֆալտով կամ համանման հյութերով (26.82.12) 

Տես 21.12.56 և 21.12.57 ենթակարգերի բացառումները: 
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17.12.77.100 Թուղթ և ստվարաթուղթ գուդրոնապատած, բիտումապատած կամ 
ասֆալտապատած գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

17.12.77.300 Թուղթ և ստվարաթուղթ կպչուն, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.77.330 Թուղթ և ստվարաթուղթ ինքնասոսնձվող, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.77.350 Թուղթ և ստվարաթուղթ սոսնձապատված կամ կպչուն (բացի ինքնասոսնձվող 

թղթից), գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.77.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած պոլիմերային 

նյութերով (բացի սոսինձներից) գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.12.77.550 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած պոլիմերային 

նյութերով (բացի սոսինձներից) սպիտակեցրած, 1մ2 150 գ-ից ավել զանգվածով, 
գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

17.12.77.590 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով, տոգորված կամ մակաշերտած պոլիմերային 
նյութերով (բացի սոսինձներից) գլանափաթեթներով կամ թերթերով (բացի 
սպիտակեցրածներից, 1մ2 150 գ-ից ավել զանգվածով) 

17.12.77.600 Թուղթ և ստվարաթուղթ պատվածքով կամ տոգորված մոմով,պարաֆինով, 
բնաճարպով, յուղով կամ գլիցերինով, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

17.12.77.700 Պատվածքներ հատակի, թղթե կամ ստվարաթղթե հիմնաշերտով 
17.12.77.800 Թուղթ, ստվարաթուղթ, բամբակ թաղանթանյութից, թղթաժապավեն 

թաղանթանյութի թելքից այլ, չկտրատած տպագրական ձևեր 
17.12.77.810 Թուղթ, ստվարաթուղթ, բամբակ թաղանթանյութից, թղթաժապավեն 

թաղանթանյութի թելքերից այլ (բացի չկտրատած տպագրական ձևերից) 
17.12.78 Ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի 

գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող 
ստվարաթղթից), գորշ թարս երեսով 

17.12.78.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ 
17.12.78.530 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ, բոլոր շերտերը սպիտակեցրած 

17.12.78.550 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ, արտաքին մեկ շերտը սպիտակեցրած 

17.12.78.590 Թուղթ և ստվարաթուղթ կավճած բազմաշերտ  այլ 

17.12.79 Այլ ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով 
(բացի գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար 
օգտագործվող ստվարաթղթից)  

17.12.79.000 Այլ ստվարաթուղթ կավճած ճենակավով կամ այլ ոչ օրգանական նյութերով (բացի 
գրելու, տպագրական, գծանկարչական նպատակների համար օգտագործվող 
ստվարաթղթից) միակողմանի կամ երկկողմանի  

17.12.9 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.12.99 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.12.99.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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17.2 Թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակներ  
17.21 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, տարա թղթից և ստվարաթղթից  
17.21.1 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, տարա թղթից և ստվարաթղթից 
17.21.11 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թուղթ և ստվարաթուղթ, որոնք կազմված են ծալքավոր շերտից, մի երեսից 
սոսնձած հարթ թերթին (երկշերտ ծալքավոր թուղթ կամ ստվարաթուղթ) կամ երկու 
երեսից սոսնձած երկու հարթ թերթերին (եռաշերտ ծալքավոր թուղթ կամ 
ստվարաթուղթ): Հերթափոխելով շատ քանակով հարթ և ծալքավոր շերտեր ստանում 
են տարբեր օգտագործման արտադրատեսակներ` արկղեր, պաշտպանական 
փաթեթավորման նյութեր և այլն:  

  - արտադրատեսակները պետք է լինեն գլանափաթեթներով կամ թերթերով, 
որոնց չափսերը սահմանվում են 17.12.12-17.12.14 ենթակարգերում տրված 
պարզաբանումներում: 

  Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են նաև այն գլանափաթեթները, որոնց 
արտաքին շերտերը մասամբ թրջված են կամ ունեն այլ վնասվածքներ: 

 

Բացառվում է` 

- պարկային, խորշոմավորած կամ ծալքավոր, սորատած ամրաթուղթը (17.12.41) 

- խորշոմավորած, ծալքավոր, սորատած ամրաթուղթն ու ստվարաթուղթը (17.12.72) 

17.21.11.000 Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, գլանափաթեթներով կամ թերթերով 
17.21.12 Թղթե պարկեր և պայուսակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գլոցման եղանակով պատրաստված պարկեր, փաթեթներ որոշ դեպքերում 
ուժեղացված այլ նյութերից օղակաձև անուրներով (խամութներով), փոստով առաքվող 
փաստաթղթերի համար պարկեր, հագուստի պահպանման համար փաթեթներ  և 
այլն: 

  

Բացառվում է` 
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- զբոսաշրջիկության համար ապրանքները (15.12.12) 

- թղթե մանվածքից գործած պարկերը և փաթեթներ  (13.92.21) 

- հավաքածուների և նմուշների համար ալբոմները (17.23.13) 

- 17.12.77 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- ծրարներն և բացիկները (17.23.12) 

- կաղապարած կամ մամլած փաթեթվածքներ ձվի կամ ուրիշ մթերքի համար 
(17.29.19). 

 

17.21.13 և 17.21.14 ենթակարգերը ներառում են ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից 
պատրաստված ոչ ծալովի տուփեր, արկղեր, պայուսակներ և ոչ ծալքավոր թղթից 
կամ ստվարաթղթից պատրաստված ծալովի տուփեր, արկղեր, պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, բեռնարկղեր, այլ թղթե տարողություններ: Որոշ դեպքերում նշված 
արտադրատեսակները ուժեղացված են լինում այլ նյութերով կամ ունենում են 
տարբեր հարմարանքներ այլ նյութերից (օրինակ, մանածագործական 
պաշտպանություն, փայտե հենարաններ, պարանից բռնակներ, մետաղից կամ 
պլաստիկից անկյունակներ): 

17.21.12.300 Պարկեր և փաթեթներ թղթե, ստվարաթղթե, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, հիմքի լայնությամբ 40 սմ-ից ոչ 
պակաս 

17.21.12.500 Պարկեր և փաթեթներ թղթե, ստվարաթղթե, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, ներառյալ կոնաձև (բացի պարկերից 
հիմքի լայնությամբ 40 սմ-ից ոչ պակաս) 

17.21.13 Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից  
17.21.13.000 Տուփեր և արկղեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից  
17.21.14 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, չծալքավորված թղթից կամ 

ստվարաթղթից  
17.21.14.100 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ ծալքավոր, 

հեղուկների համար 
17.21.14.300 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ ծալքավոր 

(բացի հեղուկների համար տարայի և կոշտ ստվարաթղթից տարայի) 
17.21.14.500 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, կոշտ ստվարաթղթից 
17.21.14.700 Գովազդային վահանակներ ստվարաթղթից կամ կոշտ ստվարաթղթից 
17.21.14.900 Տուփեր, արկղեր, պայուսակներ ծալովի, թղթից կամ ստվարաթղթից ոչ ծալքավոր, 

այլ 
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17.21.15 Արկղեր քարտարանների, նամակների համար, փաստաթղթերի պահման համար 
արկղեր և համանման արտադրատեսակներ, հիմնարկներում, խանութներում 
համանման նպատակներով օգտագործման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավելի լավ վերջնամշակված արտադրատեսակներ և համեմատ նախորդ 
ենթակարգի արտադրատեսակների ունեն ավելի երկարատև ծառայության ժամկետ: 
Որոշ դեպքերում նշված արտադրատեսակները լինում են ուժեղացված այլ նյութերով 
կամ ունենեն մանածագործական, մետաղական, փայտե կամ պլաստիկի հավաքող 
հարմարանքներ, բռնակներ, ծխնիներ: 

17.21.15.300 Տարա փաթեթավորման, այդ թվում ծրարներ ձայնապնակների 
17.21.15.330 Տուփեր պահածոների, բեռնարկղեր գլանաձև, ներդրակներ թղթե 
17.21.15.350 Արտադրատեսակներ փաթեթավորման, ծրարներ ձայնապնակների, տարա թղթե 

փափուկ 
17.21.15.390 Արտադրատեսակներ փաթեթավորման թղթե, այլ 
17.21.15.500 Արկղեր քարտարանների, նամակների համար, թղթապանակներ, արկղեր 

փաստաթղթերի պահման համար թղթե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
17.21.9 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից տարայի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17.21.99 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից տարայի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17.21.99.000 Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից տարայի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17.22 Թղթե արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության  
17.22.1 Թղթե արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության  
17.22.11 Թուղթ զուգարանի, թաշկինակներ, հիգիենիկ և կոսմետիկական անձեռոցիկներ 

կամ սրբիչներ, մաքրող անձեռոցիկներ կամ սրբիչներ թղթազանգվածից, թղթից, 
թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի թելքերից պաստառից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տնտեսական, զուգարանի և նման թղթեր, թաղանթանյութի բամբակ, 
թաղանթանյութի թելքերից պաստառներ և տնային և հիգիենիկ նպատակների 
համար այլ արտադրատեսակներ` 36 սմ-ից ոչ ավել լայնության գլանափաթեթներով 
կամ շերտերով, բացված վիճակում 36 սմ-ից ոչ ավել կողմերով, ուղղանկյուն 
(քառակուսի) թերթերի տեսքով, այլ ձևերով կտրված (բացի ուղղանկյուն, քառակուսի 
ձևերից) 
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- սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

  Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները հաճախ պատրաստվում են 17.12.20 
ենթակարգի նյութերից: 

 

Բացառվում է` 

- պատված կամ տոգորված դեղանյութերով թաղանթանյութի բամբակը, 
բաժնեծրարված մանրածախ առևտրի համար (21.20.24) 

- բուրավետացված կամ գեղարարային միջոցներով պատված կամ տոգորված թուղթը 
(20.41.4 կամ 20.42.19) 

- օճառով, ախտահանիչ միջոցներով կամ փայլեցման նյութերով և քսուքներով 
տոգորված կամ պատված թուղթը կամ թաղանթանյութի բամբակը (20.41.31 և 
20.41.43) 

- 15.2 խմբի արտադրատեսակները 

17.22.11.100 Թուղթ զուգարանի 
17.22.11.300 Թաշկինակներ, անձեռոցիկներ և սրբիչներ կոսմետիկական, թղթազանգվածից, 

թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի 
թելքերից 

17.22.11.330 Անձեռոցիկներ կոսմետիկական, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.11.350 Սրբիչներ ձեռքի թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.11.500 Սփռոցներ, անձեռոցիկներ սեղանի, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.11.600 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

17.22.11.900 Այլ արտադրատեսակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 

17.22.12 Թղթազանգվածից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի 
թելքի պաստառից սանիտարական սրբիչներ և վիրախծուծներ, մանուկների 
համար տակաշորեր և համանման սանիտարահիգիենիկ առարկաներ և 
հագուստի պարագաներ  

17.22.12.100 Սրբիչներ և տամպոններ հիգիենիկ, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.300 Թաշկինակներ, խանձարուրներ մանկական և արտադրատեսակներ սանիտարա-
հիգիենիկ համանման, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ 
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թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.330 Թաշկինակներ, խանձարուրներ մանկական, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.350 Արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ համանման, մեծերի համար, 
թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից 
թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.500 Առարկաներ և պիտույքներ հագուստի, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից 
թաղանթանյութի կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.600 Արտադրատեսակներ տնտեսական կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ կամ 
բժշկական նշանակության, թղթազանգվածից, թղթից, բամբակից թաղանթանյութի 
կամ թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից 

17.22.12.700 Բամբակ և արտադրատեսակներ դրանից, բժշկական օգտագործման 

17.22.12.790 Բամբակ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ օգտագործման, աղվամազ և փոշի 
մանածագործվածքային, հանգույցներ մանածագործվածքային 

17.22.13 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ թղթից 
կամ ստվարաթղթից 

17.22.13.000 Սկուտեղներ, ափսեներ, բաժակներ և համանման արտադրատեսակներ թղթից կամ 
ստվարաթղթից 

17.22.9 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17.22.99 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.22.99.000 Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

17.23 Թղթե պիտույքներ, գրասենյակային  
17.23.1 Թղթե պիտույքներ, գրասենյակային 
17.23.11 Պատճենաթուղթ, ինքնապատճենման թուղթ և այլ պատճենաթուղթ կամ 

փոխադրաթուղթ. տրաֆարետներ պատճենահան ապարատների համար և 
օֆսեթային ձևեր թղթից. կպչուն կամ ռետինացված թուղթ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պատված կամ տոգորված թուղթ, բնագիր փաստաթղթից պատճեններ 
ստանանալու համար (պատճենները ստանում են սեղմումով, խոնավացմամբ և այլն): 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող թուղթը լինում է 36 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով կամ ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով, բացված վիճակում 36 
սմ-ից ոչ ավել կողմերով, կտրատված այլ ձևերով (ոչ ուղղանկյուն կամ քառակուսի), 
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հակառակ դեպքերում այն դասակարգվում է 21.12.55 ենթակարգում:  

- ածխածննային և նման պատճենաթուղթ, որի միջոցով բնագիր փաստաթուղթը 
վերարտադրելու համար, պատճենաթուղթը պատող կամ տոգորող նյութը 
փոխադրվում է մի այլ մակերևույթի վրա գրիչի, մատիտի սեղմումով, գրամեքենայի 
ստեղնի հարվածով: Ածխածնային և նման պատճենաթուղթը պատված կամ երբեմն 
տոգորված է ածխածնի կամ ներկանյութերի հետ խառնված մոմե կամ ճարպային 
նյութերով, բարակ տեսակը օգտագործվում է որպես միջադիր պատճենաթուղթ 
թերթերի միջև, իսկ սովորական քաշի պատված թուղթը կազմում է 
պատճենահանման սարքերի մաս:  

- հովհարաձև դարսվող ածխածնային պատճենաթուղթ: Գրչագրի (ստիլոգրաֆի) կամ 
գրասենյակային տեսակի մեքենայի միջոցով կատարվում է բնագիր փաստաթղթի 
սեղմում, որի արդյունքում տեղի է ունենում հակազդում երկու կազմածո մասերի 
(սովորական վիճակում դրանք մեկ էջի վրա իրարից բաժանված տարբեր մասեր են 
կամ երկու իրար կից էջեր են) միջև, վերարտադրելով բնագրի պատճենը 

-ենթակարմիր պատճենահան մեքենաների համար ջերմազգայուն նյութով պատված 
փոխադրաթուղթ, որի միջոցով կատարվում է բնագրի պատճենահանումը, երբ 
ջերմային փոխանցման պրոցեսի արդյունքում պատող նյութին խառնած ներկանյութը 
բնագրից փոխադրվում է սովորական թերթի վրա  

- պատճենահան մեքենաների տրաֆարետների համար թուղթ` բարակ, ամուր, 
չսոսնձած, անթափանց (թուղթը դառնում է անթափանց պարաֆինով կամ մոմե 
նյութերով պատման կամ տոգորման արդյունքում), վերարտադրումը բնագրից 
կատարվում է գրչագրի, գրամեքենայի կամ այլ ապարատի ստեղնի սեղմումով, 
սորատելով տեքստով կամ պատկերով մակերևույթը  

- պատճենահան մեքենաների համար տրաֆարետներ, որոշ դեպքերում տարբեր 
բաժանքանշումներով, հանովի տակդիրներով հաստ թղթից, սորատած վերևի եզրով 
(պատճենահան ապարատում նախապատրաստած տրաֆարետի սևեռակման 
համար)  

- պատճենահան ապարատների համար հասցեների եզրակալած տրաֆարետներ 

- գրասենյակային օֆսետային մեքենաներում օգտագործվող օֆսետային 
տպագրական ձևեր, օֆսետային տպագրական ձևերի համար թուղթ (մի կողմը 
հատուկ պատվածքով)  

 

Պատճենահան ապարատների համար տրաֆարետների և օֆսետային ձևերի 



938 
 

համար չափսերի վերաբերյալ սահմանափակումներ չկա:  

- 15 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ կպչուն թուղթ, ժապավեններով և գլանափաթեթներով 

- բացված վիճակում ոչ մի կողմը 36 սմ-ից ոչ ավել կպչուն թուղթ, ուղղանկյուն 
(քառակուսի) թերթերի տեսքով 

- այլ ձևով կտրած կպչուն թուղթը 

- 10 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ ժապավենների տեսքով ինքնասոսնձվող թուղթ, մեկ 
կամ երկու երեսից պատված ոչ վուլկանացված բնական կամ սինթետիկ կաուչուկով 

- 15 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ ժապավենների և գլանափաթեթների տեսքով 
ինքնասոսնձվող թուղթ 

- բացված վիճակում ոչ մի կողմը 36 սմ-ից ոչ ավել ինքնասոսնձվող թուղթ, ուղղանկյուն 
(քառակուսի) թերթերի տեսքով  

- այլ ձևով կտրատած ինքնասոսնձվող թուղթ 

 

Բացառվում է` 

-  ինքնասոսնձվող թուղթը (17.23.11)  

- պատի պաստառները, պատերի, դռների, լուսամուտների համար համանման 
արտադրատեսակները` պատված կպչուն նյութերով (17.24.11) 

- ճանճասպան կպչուն թուղթը (20.20.14) 

- դրոշմիչ մետաղաթաղանթը` մետաղապատ բարակ թղթեր, որոնք օգտագործվում են 
գրքերի կազմերի, ժապավենների վրա տեքստերի տպման համար (20.30.22) 

- 20.59.11 ենթակարգում դասակարգվող ջերմապահպանիչ նյութերով պատված 
թուղթը 

- թղթե տակդիրի վրա դոնդողանյութի հիմքով պատճենահան մածուկը (20.59.59) 

- պատճենահան ապարատների համար տրաֆարետները, կազմված պլաստիկի 
բարակ շերտից, հանովի թղթե տակդիրով, եզրահատած ըստ չափսի և մի կողմից 
սորատած (22.21) 

- 17.12.77 կամ 17.22.13 ենթակարգերում դասակարգված ջերմազգայում նյութերով 
պատված թուղթը 
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- տարբեր գործնական բլանկները, թերթերով միջադրված պատճենահան 
հավաքածուները (17.23.13) 

17.23.11.100 Թուղթ պատճենահան, թուղթ ինքնապատճենահան, պատճենան այլ և 
փոխադրաթուղթ, 36 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, տրաֆարետներ պատճենահան 
ապարատների համար, ձևեր օֆսեթային թղթե 

17.23.11.130 Թուղթ պատճենահան կամ թուղթ համանման, պատճեններ ստանալու համար, 36 
սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

17.23.11.150 Թուղթ ինքնապատճենահան 36 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
17.23.11.170 Տրաֆարետներ պատճենահան ապարատների համար 
17.23.11.190 Թուղթ պատճենահան կամ փոխադրաթուղթ, 36 սմ-ից ոչ ավել  լայնությամբ, ուրիշ 

խմբավորումներում չներառված, թիթեղներ օֆսեթային, թղթե 
17.23.11.300 Թուղթ ինքնասոսնձվող, գլանափաթեթներով կամ ժապավեններով 
17.23.11.500 Թուղթ ռետինացված կամ կպչուն (բացի ինքնասոսնձվողից), գլանափաթեթներով 

կամ ժապավեններով 
17.23.12 Ծրարներ, բացիկ-նամակներ և փոստային, հասարակ փոստային բացիկներ 

թղթից կամ ստվարաթղթից. գործավարությունում օգտագործվող արկղիկներ, 
փաթեթներ, տարբեր տեսակի թղթերով փոստային հավաքակազմեր, գրենական 
պիտույքներով թղթե տուփեր 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գաղտնանամակներ` թղթե և ստվարաթղթե թերթեր, ծրարման և կնքման համար 
սոսնձած, որոշ դեպքերում սորատած եզրերով, կամ ուրիշ հարմարանքներով` դրանք 
առանց ծրարների օգտագործման համար 

- բացիկ-նամակներ փոստային, հասարակ փոստային բացիկներ (առանց հասցեի 
կամ դրոշմի համար հատկացված որոշակի տեղի) 

- նամակագրության համար քարտեր` կտրած կամ նախշած եզրերով, կլորացրած 
անկյուններով, տպած հասցեներով, զինանշաններով, առևտրանշաններով և այլն, 
երբ տեսքից պարզ երևում է դրանց օգտագործման նշանակությունը 

 

Բացառվում է` 

- գրելու թղթերը, սովորական քարտերը (17.23.14 կամ 17.23.14) 

- բլոկնոտները (17.23.13) 

- մարված կամ չմարված նամականիշերով փոստային բացիկները, ծրարները 
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(18.12.11) 

- շնորհավորական նկարազարդ բացիկները առանց նամականիշերի կամ 
նամականիշերի  

17.23.12.300 Ծրարներ (ներառյալ ծրարներ-փաթեթները) թղթից կամ ստվարաթղթից 
17.23.12.500 Գաղտնանամակներ, բացիկներ փոստային առանց նկարների, քարտեր 

նամակագրության համար թղթից կամ ստվարաթղթից 
17.23.12.700 Տուփեր, պայուսակներ, թղթագործեր, ծոցատետրեր թղթից կամ ստվարաթղթից, 

գրասենյակային թղթե պիտույքներով 
17.23.13 Գրանցման մատյաններ, հաշվապահական հաշվառման գրքեր, թղթապանակներ, 

բլանկներ և համանման այլ գրասենյակային պիտույքներ թղթից կամ 
ստվարաթղթից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գրանցամատյաններ, գրասենյակային հաշվառման գրքեր, բոլոր տեսակի 
նոթատետրեր, պատվերների գրքեր, ստացականներ, պատճեններ, օրագրեր, 
նամակների, հիշարժան գրությունների նոթատետրեր, գործավարական գրքեր, 
հասցեների, հեռախոսահամարների գրքեր  

- տետրեր, կարող են պարունակել ուղղակի տողած թղթի թերթեր, բայց կարող են 
ներառել նաև ընդօրինակման գրությունների նմուշներ 

- առանձին թերթերի, մատյանների և այլնի պահման արագակարեր (օրինակ, 
սեղմակավոր, զսպանակային, պտուտակային և օղակավոր արագակարներ) 

- տարբեր տեսակի գործնական բլանկներ, դրանցից են՝ բլանկների լրակազմերը, 
որոնք տպագրված են ինքնապատճենահանող թղթի վրա, օգտագործվում են 
բազմաթիվ պատճենների արտադրության համար և կարող են երկարատև 
օգտագործվել, կարող են պարունակել տպագիր տեքստ, որը կարիք ունի լրացուցիչ 
տեղեկատվության լրացման  

- թերթահաշվով արված պատճենահանող լրակազմեր, որոնք նման են տարբեր 
տեսակի գործնական բլանկների, բայց չեն պարունակում տպագիր տեքստ կամ 
պարունակում են միայն ճանաչողական տեղեկատվություն, օրինակ, նամակների 
վերնագրերը, օգտագործվում են բազմաթիվ պատճենների ստացման համար և 
բազմանպատակ գործնական ձևերի նման պահվում են միասին սոսնձված կամ 
ծակոտած գլխիկների միջոցով 

- չկտրած ձևերի լրակազմեր, որոնք կազմված են իրար վրա դարսված թղթերի 
շերտերից, կնքված, կարված կամ սոսնձված միասին ինքնապատճենահանվող 
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թղթից կամ թերթահաշվով արված պատճենահանող թղթից 

- նմուշների կամ հավաքածուների համար ալբոմներ (օրինակ, նամականիշերի, 
լուսանկարների համար) 

- այլ գրասենյակային պիտույքներ, ինչպիսիք են՝ ծծողական նոթատետրերը (ծալովի 
կամ ոչ) 

- գրքերի համար շապիկներ (շապիկներ-կարեր և փոշեպահպանիչ տուփեր), այդ 
թվում տպագրված տառերով (օրինակ, տիտղոսաթերթեր և այլն) կամ պատկերներով 

 

  Այս ենթակարգի արտադրատեսակներն երբեմն պարունակում են մեծաքանակ 
տպագիր տեքստեր, բայց դասակարգվում են այստեղ (ոչ 18.12.13 նթակարգում) այն 
պայմանով, որ տպագիր տեքստը այդ արտադրատեսակի օգտագործման համար 
հիմնական չի համարվում, օրինակ, ձևերում (սովորաբար ձեռքով կամ տպագրական 
մեքենայով լրացվող) և գրառման գրքույկներում (հիմնականում նախատեսված 
գրառման համար): 

  Այս ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են կատարված լինել թղթից 
բացի նաև այլ նյութերի վրա, (օրինակ, կաշվի, պլաստիկի կամ մանածագործվածքի 
վրա) և ունենան մետաղից, պլաստիկից և այլ ամրացում կամ մետաղից, պլաստիկից 
և այլ հարմարանք:  

 
Բացառվում է՝ 

- 17.23.12 ենթակարգի նամակագրության համար արտադրատեսակները և առանձին 
թերթերը, որոնք կտրված են ըստ չափսի տպագիր պատկերումներով կամ առանց 
դրանց, դրոշմատպված են կամ ծակոտված 

- ուսումնական պիտույքները, որոնք կարող են ներառել և պատմողական և հարցեր 
կամ վարժություններ պարունակող տեքստեր և սովորաբար ունենալ լրացման համար 
դատարկ տեղեր, մանկական ուսումնական պիտույքները, որոնք հիմնականում 
պարունակում են նամակների կամ այլ ձեռնարկների համար բացատրական 
տեքստերով նկարներ  

- արտադրատեսակները, ինչպիսիք են սեղանի օրացույցները, որոնք բաղկացած են 
գլխավորապես բնափայտից, մարմարից և այլն (դասակարգվում են որպես 
բնափայտից, մարմարից և այլն պատրաստված իրեր), գրառման համար թղթի ազատ 
թերթերը և այլ գրելու թղթերը, ներառյալ պոկվող թերթերով գրքերի համար 
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ծակոտված թերթերը (17.23.13), ալբոմների համար պոկվող թերթերը 
(դասակարգվում է ըստ բնութագրի) 

- չեկի գրքույկները (18.12.11) 

- չլրացրած բազմակուպոնային երթևեկության տոմսերը  

17.23.13.100 Գրանցման մատյաններ, հաշվապահական հաշվառման գրքեր, թղթապանակներ, 
բլանկներ և համանման այլ գրասենյակային պիտույքներ թղթից կամ ստվարաթղթից 

17.23.13.130 Գրանցամատյաններ, գրքեր հաշվապահական, բլանկների, օրդերների և 
անդորրագրերի, նոթատետրեր նամակների, հիշարժան գրությունների համար, 
օրագրեր և արտադրատեսակներ համանման թղթից կամ ստվարաթղթից 

17.23.13.150 Գրանցամատյաններ, գրքեր հաշվապահական, գրքեր բլանկների, օրդերների և 
անդորրագրերի, թղթից կամ ստվարաթղթից 

17.23.13.170 Հուշատետրեր, նոթատետրեր նամակների և հիշարժան գրությունների համար , 
թղթից կամ ստվարաթղթից 

17.23.13.190 Օրագրեր 
17.23.13.300 Արտադրատեսակներ թղթից կամ ստվարաթղթից համանման հուշատետրերի, 

նոթատետրերի, բլանկների,օրդերների և անդորրագրերի գրքույկների, այլ 
17.23.13.500 Տետրեր 
17.23.13.700 Կազմեր հանովի, բացի գրքերի համար շապիկներից, թղթապանակներ և 

արագակարեր թղթից կամ ստվարաթղթից 
17.23.13.750 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և լրակազմեր 

պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ ստվարաթղթից 
17.23.13.790 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և 

հավաքակազմեր պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ 
ստվարաթղթից, ձևեր տպագիր չկտրած 

17.23.13.800 Բլանկներ գործարար և տեղեկամատյաններ ինքնապատճենահանման և լրակազմեր 
պատճենահանման թերթահաշվով դրված թղթից կամ ստվարաթղթից, այլ 

17.23.13.900 Ալբոմներ նմուշների կամ հավաքածուների համար թղթից կամ ստվարաթղթից 
17.23.14 Գրքույկներ ծծողական թղթերի, շապիկներ հանովի և պիտույքներ 

գրասենյակային, թղթից կամ ստվարաթղթից, այլ 
17.23.14.000 Գրքույկներ ծծողական թղթերի, շապիկներ հանովի և պիտույքներ գրասենյակային, 

թղթից կամ ստվարաթղթից, այլ 
17.23.9 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
17.23.99 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
17.23.99.000 Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
17.24 Պաստառներ (պատի)  
17.24.1 Պաստառներ (պատի) 
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17.24.11 Պաստառներ և համանման նյութեր պատերի պաստառապատման համար. 
թափանցիկ թուղթ պատուհանների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 45սմ – 60 սմ լայնությամբ գլանափաթեթներով պաստառային թուղթ` հատիկավոր, 
տպած նկարներով, նախշերով կամ այլ ձևերով գեղազարդած մակերևույթով 
(օրինակ` մանածագործական խավով), ներառյալ պլաստիկի թափանցիկ 
պաշտպանիչ պատվածքով (լվացվող պաստառներ) 

- «լինկրուստ» տեսակի ամուր պաստառային թուղթ, կազմված լցանյութերի և 
կտավատի սերմի օքսիդացված յուղի չորացող խառնուրդի դրոշմատպած և ներկած 
բարակ պատվածքով ծանր թղթից 

- պատի պատվածքներ անհարթ մակերևույթով, որը ստանալու համար 
թղթազանգվածին ավելացնում են փայտանյութի, ծղոտի կամ այլ մասնիկներ 

- երեսակողմից պատված հատիկավոր, տպած նկարներով, ցցուն, ներկած 
պլաստիկով (որոշ դեպքերում պոլիվինիլքլորիդային շերտով) պատի պատվածքներ, 
որոնք կարելի է լվանալ, ընդ որում այս տիպի պատվածքները ավելի դժվար են 
մաշվում, քան վերընշված լվացվող պաստառները 

- պատի պատվածքներ, երեսակողմից լրիվ կամ մասամբ պատված թիթեղավոր 
նյութով, որտեղ թիթեղները միացված են զուգահեռ կամ փնջերով հավաքված 
թելերով (որոշ դեպքերում թիթեղները միացվում են մանածագործական թելերով)  

- ծոփորներ և եզրազարդեր թղթի նեղ շերտերով, մշակված տվյալ ենթակարգում 
նկարագրված մշակման եղանակներով, գլանափաթեթներով կամ ոչ, պատերի և 
առաստաղների զարդարման համար 

- թղթե պանելներից կազմված պատի պատվածքներ, որոնք հավաքված վիճակում 
պատկերում են բնատեսարան, զարդանկար և այլն 

- բարակ, պինդ, փայլուն, կիսաթափանցիկ կամ թափանցիկ թղթից, նախշերով, 
երբեմն ներկած թղթե պատվածքներ (տրանսպարանտներ) լուսամուտների համար, 
որոնք օգտագործվում են ապակիների թափանցիկությունը պակասացնելու կամ 
գեղազարդային նպատակներով և պատված են կպչուն նյութերով 

 

Բացառվում է` 

- պատի ինքնասոսնձվող պատվածքները, բացառապես կազմված պլաստիկից, թղթի 
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պաշտպանիչ շերտով, որը հեռացվում է սոսնձումից հետո (22.23.11 կամ 22.29.2) 

- 16.21.21, 16.29.21, 16.29.23 կամ 16.29.24 ենթակարգերում ներառված պատի 
պատվածքները 

- ստվարաթղթե հիմքով պլաստիկի շերտից կազմված ծանր և բարդ կառուցվածքով 
պատի պատվածքների նման արտադրատեսակները, լայն գլանափաթեթներով 
(օրինակ` 183 սմ լայնությամբ), որոնք օգտագործվում են նաև որպես հատակի 
ծածկեր (17.12.77) 

- թղթե հիմքով մանածագործական պատի պատվածքները (17.24.12) 

- տեսքից լուսամուտների պատվածքների (տրանսպարանտների) նման 
փոխադրաթղթերը  

- թղթի պատվածքով ալյումինե նրբաթաղանթի պարունակությամբ պատի 
պատվածքները (24.42.25) 

17.24.11.100 Պաստառաթուղթ դրոշմատպած 
17.24.11.300 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման, թղթից 

պոլիմերային շերտով պատված 
17.24.11.500 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման, թղթից 

գեղազարդ շերտով պատված 
17.24.11.900 Պաստառներ և նյութեր պատերի պաստառապատման համար համանման և թուղթ 

լուսամուտների համար թափանցիկ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
17.24.12 Մանածագործական նյութեր պատերի պաստառապատման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 պատերի կամ առաստաղների երեսքաշման համար մանածագործական 
պաստառներ, որևե նյութից հիմնաշերտով, 45 սմ-ից ոչ պակաս լայնության 
գլանափաթեթներով: 

 

Բացառվում է` 

- պատի համար պլաստմասսե պատվածքները (22.23.11)  

- 17.24.11 ենթակարգում դասակարգված արտադրատեսակները 

- խավատպվածքով գործվածքները, լրացուցիչ տակդիրով կամ առանց տակդիրի, 
տոգորված կամ սոսնձապատվածքով (13.96.14) 

17.24.12.000 Մանածագործական նյութեր պատերի պաստառապատման համար 
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17.24.9 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.24.99 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.24.99.000 Պաստառների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.29 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակներ 
17.29.1 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակներ 
17.29.11 Պիտակներ և ապրանքանիշեր թղթից և ստվարաթղթից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 - թղթե և ստվարաթղթե զանազան պիտակներ, որոնք կցվում են 
արտադրատեսակներին, դրանց վերաբերյալ որոշակի տվյալներ ներկայացնելու 
նպատակով: 

 Բացառվում է` 

- երկու երեսից թղթով պատված մետաղե հիմքով բեռնապիտակները, տեքստով կամ 
առանց տեքստի (25.50.11, 25.99.29 և այլն) 

17.29.11.300 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով կամ 
պատկերներով 

17.29.11.350 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով կամ 
պատկերներով ինքնասոսնձվող 

17.29.11.390 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե տպած տեքստով կամ 
պատկերներով ոչ ինքնասոսնձվող 

17.29.11.500 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի պիտակներից 
տպած տեքստով կամ պատկերներով) 

17.29.11.550 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի պիտակներից 
տպած տեքստով կամ պատկերներով) ինքնասոսնձվող 

17.29.11.590 Պիտակներ և կրկնապիտակներ թղթե կամ ստվարաթղթե (բացի պիտակներից 
տպած տեքստով կամ պատկերներով, ոչ ինքնասոսնձվող 

17.29.12 Քամիչ բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգվածից 
 
Տվյալ ենթակարգում ներառված արտադրատեսակները կազմված են 
թաղանթանյութի բարձր պարունակությամբ բուսական թելքերից (բամբակից, վուշից, 
փայտանյութից և այլն) միասին միացված մամլումով բլոկերի, սալերի, թիթեղների 
ձևով: Մամլումից առաջ բուսական թելքերը մանրացվում են թղթազանգվածի 
թանձրության, մաքրվում են խառնուկներից` զտվող նյութերը օտար հոտից, համից, 
գույնից պաշտպանելու համար: Բուսական թելքերը կարող են խառնվել ասբեստի 
թելքերի հետ և այդ տեսակի բլոկերը, սալերը, թիթեղները դասկարգվում են տվյալ 
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ենթակարգում, եթե պահպանում են թղթազանգվածից պատրաստված 
արտադրատեսակների հատկությունները: 

 

Բացառվում է` 

- թերթերի և սալերի ձևով մամլած բամբակի աղվամազը 10.41.30) 

- զտիչ թուղթը (17.12.33-17.12.34, 17.29.19), թաղանթանյութի բամբակը (17.12.20 կամ 
17.29.19)  

17.29.12.000 Քամիչ բլոկներ, սալեր և թիթեղներ թղթազանգվածից 
17.29.19 Ծխախոտաթուղթ. թմբկագլաններ, մասրաներ, հենքակոճեր և համանման 

արտադրատեսակներ ստվարաթղթից. քամիչ թուղթ և ստվարաթուղթ. այլ 
արտադրատեսակներ թղթից և ստվարաթղթից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցանկացած ծխախոտաթուղթ (խցանակեղևային, փաթեթավորման և բարակ 
թուղթը, որն օգտագործվում է զտիչ զանգվածի փաթաթվածքի համար կամ 
սիգարետների զտիչների հավաքման համար) և մատակարարվում է հետևյալ ձևերով` 

- թերթիկների և գրքույկների տեսքով, ձեռքի փաթաթման սիգարետների համար 

- փողակներով, սիգարետի չափսերով  

- 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ կտրատած գլանափաթեթներով` մեքենայական 
պատրաստման սիգարետների համար 

- մանվածքի կամ թելերի փաթաթման համար կոճեր, պարկուճներ, փողակներ, 
կոներ և նման հենարաններ` հետագայում արդյունաբերական օգտագործման կամ 
մանրածախ առևտրի համար, ինչպես նաև գործվածքների, թղթի կամ այլ նյութերի 
փաթաթման համար գլանաձև միջուկներ: Նշված արտադրատեսակները 
պատրաստվում են ստվարաթղթից, գլոցած թղթե թերթերից և մամլած կամ 
կաղապարած թաղանթանյութից, որոշ դեպքերում լինում են սորատած, սոսնձած, 
տոգորված կամ պլաստիկապատած: 

- որպես «շերտավոր պլաստիկ» բնութագրվող արտադրատեսակները (22.21) 

- վերընշված նպատակների համար օգտագործվող տարբեր ձևերի տափակ 
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հենարանները  

- տվյալ խմբի ուրիշ ստորադիրքերում չներառված թուղթ և ստվարաթուղթ, 
գլանափաթեթներով 15սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ, մի կողմը բացված վիճակում 
36սմ-ից ոչ ավել ուղղանկյուն (քառակուսի) թերթերով կամ կտրած այլ ձևերով, բացի 
ուղղանկյուն (քառակուսի) ձևերից 

- տվյալ խմբի ուրիշ ստորադիրքերում չներառված բամբակ և թաղանթանյութի 
թելքերից շերտեր` 36սմ-ից ոչ ավել լայնության գլանափաթեթներով, ուղղանկյուն 
(քառակուսի) թերթերով, մի կողմը բացված վիճակում 36սմ-ից ոչ ավել կամ կտրած 
այլ ձևերով, բացի ուղղանկյուն (քառակուսի) ձևերից 

- թաղանթանյութից, թղթից, ստվարաթղթից կամ թաղանթանյութի թելքերից 
գործվածքներից տվյալ խմբի այլ դիրքերում չներառված և 17.12 դասի 
բացառություններում չնշված արտադրատեսակներ  

- զտիչ թուղթ և ստվարաթուղթ, ծալած կամ ոչ, սովորաբար սկավառակի (ոչ 
ուղղանկյունի կամ քառակուսի) ձևով: 

- չսորատած քարտեր և ժապավեններ սորատիչների համար: 

- թղթազանգվածից պատրաստված արտադրատեսակներ թափծու (կաղապարած) 
կամ մամլած` մանածագործական արկղեր, մանվածքի, ժապավենների փաթաթման 
համար տափակ քարտեր, ձվերի փաթեթավորման համար կաղապարած տուփեր:  

- թղթե խցուկներ, միջադիրներ, տափօղակներ, խտացիչներ 

- ժակքարդի և նման մեքենաների համար սորատած թուղթ և ստվարաթղթե քարտեր 

- թղթե ժանյակներ 

- կոնդենսատորներում օգտագործվող էլեկտրամեկուսիչ թուղթ (կոնդենսատորի 
թուղթ), շատ բարակ (0.006մմ-ից մինչև 0,02 մմ), պատրաստված նատրոնային կամ 
սուլֆատային թղթազանգվածից 

- հյուսման կամ այլ նպատակների համար թղթե շերտեր, բացի արատորոշիչ կամ 
լաբորատոր ռեագենտներով տոգորվածներից 

- թղթե բուրդ, օրինակ խճճված նեղ ժապավեններ, զանգվածով, օգտագործվում է 
փաթեթվածքներում  

- հրուշակեղենի, մրգերի, երշիկեղենի փաթեթավորման թուղթ, կտրատած ըստ 
չափսի 
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- ջեմերի կամ նման արտադրատեսակների համար բաժակներ, տորթերի համար 
թղթեր, պայուսակներին ձև տվող թղթեր 

- թղթե քուղեր կամ թղթե ասեղնագործվածքներ  

- դրոշմերի համար տակդիրներ, լուսանկարչական տակդիրներ, ճամպրուկների 
համար ուժեղացնող անկյունակներ, գարեջրի բաժակների համար տակդիրներ 

- նմուշներ, ձևանմուշներ հագուստի համար 

- թղթե պատվածքով էկրաններ կամ թղթե թևակներով օդափոխիչներ 

 

Բացառվում է`  

- փայտաթելքային սալերը (16.21.14) 

- թղթե հովանոցները (32.99.21) 

- արհեստական ծաղիկները, տերևները, մրգերը և դրանց մասերը (32.99) 

- մեկուսիչները և ուրիշ էլեկտրատեխնիկական ապրանքները (26 հատված) 

- օրթոպեդիստական հարմարանքները, ցուցադրական ապարատները, գիտական 
գործիքների համար սկավառակները (33.13) 

- ձեռքի և պատի ժամացույցների համար թվատախտակները (26.52.27) 

- փամփուշտի պարկուճները և խիցերը (25.40.13) 

- լուսամփոփները (27.40.25) 

- 17.12.44 ենթակարգում դասակարգված ծխախոտաթուղթը  

17.29.19.100 Ծխախոտաթուղթ գրքույկների, փողակների տեսքով կամ գլանափաթեթներով, 5 մմ-
ից ոչ ավել լայնությամբ 

17.29.19.130 Ծխախոտաթուղթ գրքույկների, փողակների տեսքով 
17.29.19.150 Ծխախոտաթուղթ գլանափաթեթներով, 5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
17.29.19.200 Հենակոճեր, կոճեր, պարկուճներ և արտադրատեսակներ համանման, թղթից կամ 

ստվարաթղթից, մանածագործական թելերի փաթաթման համար 
17.29.19.300 Հենակոճեր, կոճեր, պարկուճներ և արտադրատեսակներ համանման, թղթից կամ 

ստվարաթղթից (բացի մանածագործական թելերի փաթաթման համար 
օգտագործվող) 

17.29.19.500 Թուղթ և ստվարաթուղթ զտիչ, թուղթ սյունակավորած, գրանցող սարքերի համար, 
արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, կաղապարած կամ մամլած 
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17.29.19.510 Թուղթ և ստվարաթուղթ զտիչ, կտրած ըստ ձևաչափի 
17.29.19.530 Քարտեր չսորատած, սորատիչների համար 
17.29.19.550 Թուղթ սյունակավորած, գրանցող սարքերի համար, գլանափաթեթների, թերթերի 

կամ սկավառակների տեսքով 
17.29.19.570 Արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, թափծու (կաղապարած) կամ մամլած 
17.29.19.700 Արտադրատեսակներ թղթազանգվածից, թղթից, ստվարաթղթից, բամբակից 

թաղանթանյութի և թղթաժապավենից թաղանթանյութի թելքերից, այլ 
17.29.19.710 Թուղթ կոնդենսատորի, թուղթ և ստվարաթուղթ տեխնիկական նպատակների 

համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում կտրատած ձևով և չափով, 
միջադիրներ, տափօղակներ, խտարարներ այլ, թղթազանգվածից, թղթից, 
ստվարաթղթից, թաղանթանյութի բամբակից և գործվածքից 

17.29.19.730 Հովհարներ, առաջակալներ ծալովի, դրանց շրջանակներ և շրջանակների մասեր 
թղթազանգվածից, թղթից, ստվարաթղթից, թաղանթանյութի բամբակից և 
գործվածքից 

17.29.9 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.29.99 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

17.29.99.000 Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

18 Պոլիգրաֆիական ծառայություններ, գրառված կրիչների բազմացման 
ծառայություններ 

18.1 Պոլիգրաֆիական ծառայություններ և  ծառայություններ կապված տպագրության 
հետ 

18.11 Թերթերի տպագրության ծառայություններ 
18.11.1 Թերթերի տպագրության ծառայություններ 
18.11.10 Թերթերի տպագրության ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- թերթերի, ամսագրերի և շաբաթական առնվազն չորս անգամ թողարկվող 
պարբերական հրատարակությունների տպագրության ծառայություններ 

18.11.10.000 Թերթերի տպագրության ծառայություններ 
18.12 Տպագրական այլ ծառայություններ 
18.12.1 Տպագրական այլ ծառայություններ 
18.12.11 Փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության իրավունքը 

հաստատող փաստաթղթերի, միկրոպրոցեսորային քարտերի, չեկերի և այլ 
արժեթղթերի տպագրության ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- չմարած դրոշմանիշեր (այսինքն` չօգտագործված), որոնք գործում են այն երկրում, 



950 
 

որի համար նախատեսված են կամ պատրաստվում է դրանք շրջանառության մեջ 
դրվելու, տպագրված են թղթի վրա, սովորաբար սոսնձած, տարբեր գունավոր 
պատկերումներով, նշվում է արժեքը և երբեմն նաև հատուկ դիտողություններ դրանց 
օգտագործման վերաբերյալ, դրանք են՝ նամականիշերը, օգտագործվում են որպես 
նախնական վարձատրություն փոստային ծառայությունների համար, գերբի 
դրոշմանիշերը, օգտագործվում են տարբեր իրավաբանական, առևտրային և այլ 
փաստաթղթերում որպես դրոշմանիշի արժեքին համազոր կառավարական հարկերի 
և տուրքերի վճարման միջոց, այլ դրոշմանիշերը, օրինակ, պետությանը կամ 
հասարակական կազմակերպություններին որպես պարտադիր կամ կամավոր 
վճարման միջոց բնակչության կողնից գնված դրոշմանիշերը 

- դրոշմած ծրարներ, նամակներ, փոստային բացիկներ և այլն դրոշմանիշերով, 
դրոշմերով, որոնց վրա կան փոստային դրոշմերի չմարված դրոշմահետքեր, 
ընթացիկ կամ նոր թողարկման 

- այլ թղթեր դրոշմով, ինչպիսիք են՝ պաշտոնական բլանկները, որոնք լրացման 
կարիք ունեն 

- բանկնոտներ, թողարկված պետության կողմից կամ հավանություն տված էմուսիոն 
բանկերի կողմից որպես արտարժույթ կամ օրինական վճարման միջոց 
օգտագործելու համար թողարկող երկրում կամ այլ տեղերում 

- անդորագրիի գրքույկներ, որոնք չլրացված չեկի գրքույկներ են, այդ թվում` 
դրոշմածները, հաճախ լինում են թղթի շապիկով, բուկլետների ձևով, թողարկված 
բանկերի կողմից, ներառյալ որոշ երկրներում փոստային բանկերի կողմից իրենց 
հաճախորդների օգտագործման համար 

- բաժնետոմսեր, փոխառության տոմսեր, բոներ (թղթադրամանիշեր) և համանման 
արժեթղթերի տեսակներ, որոնք պաշտանական փաստաթղթեր են, թողարկվում են 
հասարակական և մասնավոր կազմակերպությունների օգտագործման համար, 
տալիս են սեփականության իրավունք կամ անվանման իրավունք այնտեղ նշված 
որոշակի ֆինանսական հետաքրքրությունների, ապրանքների կամ օգուտների 
փոխարեն, ներառում են նաև վարկագրեր, փոխադրական պարտամուրհակներ, 
առևտրային չեկեր, նավաբեռնագրեր, սեփականության իրավունքի ակտեր, 
շահութամասի կտրոններ, որոնց համար սովորաբար պահանջվում է վավերացում 
կամ հավաստիացում 

 

Բացառվում է՝ 
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- դրոշմանիշերի տեսքով ստացականները, որոնք երբեմն թողարկվում են գնումների 
համար որպես զեղջեր մանրածախ առևտրականների կողմից, դպրոցականների 
համար թողարկվող կրոնական դրոշմանիշերը, որպես հիմնադրամի ավելացման կամ 
գովազդ ստեղծելու միջոց բարեգործական կազմակերպությունների և այլնի կողմից 
թողարկվող դրոշմանիշերը և մասնավոր կամ առևտրային կազմակերպությունների 
կողմից սպառողների համար թողարկվող «փրկարար դրոշմանիշերը» (18.12.12) 

- օգտագործված դրոշմանիշերը և չօգտագործված դրոշմանիշերը ոչ ընթացիկ կամ 
նոր թողարկման այն երկրում, որի համար նախատեսված են  

18.12.11.000 Փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության իրավունքը 
հաստատող փաստաթղթերի, միկրոպրոցեսորային քարտերի, չեկերի և այլ 
արժեթղթերի տպագրության ծառայություններ 

18.12.12 Գովազդային նյութերի` կատալոգների,  ծանույցների, գովազդային և առևտրային 
այլ տպագիր նյութերի տպագրության ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գովազդային նյութ (ներառյալ փոստային), տարեկան և նմանատիպ տպագիր 
նյութեր, որոնք վերաբերում են գովազդին, բոլոր տեսակի առևտրական կատալոգներ 
(այդ թվում, գրքերի կամ նոտաների հրատարակչական թերթեր և արվեստի 
ստեղծագործությունների կատալոգներ) և շրջագայության ծանուցատետրեր 

- բրոշյուրներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են կրկեսների, սպորտային, օպերային, 
թատերական և այլ ներկայացումների ծրագրեր 

- հիմքեր, որոնց վրա ամրացվում են օրացույցերը, այդ թվում նկարազարդվածները 

- հանգստյան և զվարճությունների վայրերի (օրինակ, կինոթատրոններ, թատրոններ, 
համերգներ) մուտքի տոմսեր, հասարակական կամ մասնավոր տրանսպորտի 
երթևեկության տոմսեր և այլ համանման տոմսեր 

- այս ենթակարգի արտադրատեսակների միկրոպատճեններ ոչ լուսաթափանցիկ 
հիմքի վրա 

- տրաֆարետներ տպագրման համար՝ պատրաստված փորագրված տառերով կամ 
նշաններով պլաստիկական թաղանթից, օգտագործվում է նախագծային 
աշխատանքներում 

- «քարտեր մաքսիմում» «մարման առաջին օր» նշանով, առանց փոստային կնիքի 

- ինքնասոսնձվող նկարներ - պիտակներ, որոնք նախատեսված են որպես 
հայտարարություն, գովազդ կամ զարդարանք օգտագործելու համար, օրինակ, 
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«զավեշտական պիտակներ» («comic stickers») և «պատուհանի նկարներ» («window 
stickers») 

- մի քանի տպագիր արտադրատեսակներ, որոնք նախատեսված են օգտագործման 
ժամանակ ձեռքով կամ տպագրական մեքենայով լրացումներ կատարելու համար, 
բայց դրանք իրենց բնույթով պետք է համարվեն տպագիր նյութ, այսինքն` այստեղ 
դասակարգվում են տպագիր ձևերը, ուղետոմսերի բլանկ-գրքույկները, շրջաբերական 
նամակները և նմանատիպ արտադրատեսակները տպագրված ուղերձներով, 
տեղեկություններով և այլն, որոնք պահանջում են միայն փոքր մասնիկի ավելացում 
(օրինակ, ամսաթիվը կամ անվանումը) 

 
Բացառվում է՝ 

- բաժնեմասերը, բոները կամ փոխառության տոմսերը և համանման փաստաթղթերը 
գրություններով և չեկային գրքույկները, որոնք նույնպես պահանջում են լրացուցիչ 
տվյալների լրացում և հաստատում (18.12.11) 

- որոշ գրասենյակային բլանկները, որոնք ունեն դրանց օգտագործման հետ կապ 
չունեցող, պատահական բնույթ կրող տպագիր տեքստեր (17.23 կամ 17.29) 

- թերթերը, պարբերականները և ամսագրերը, որոնք պարունակում են կամ չեն 
պարունակում գովազդային նյութեր  

- տրաֆարետները, որոնք պարունակում են միայն կետեր, գծեր կամ քառակուսիներ 
(20.16) 

- հատակների, պատերի, առաստաղի համար պոլիմերային նյութերից ծածկույթները, 
սալիկները, թերթերը, ֆոլգան, ժապավենները, շերտերը և համանման 
արտադրատեսակները (22.23.11, 22.29.23), պատերի և պատուհանների թղթե 
պաստառները և այլ համանման արտադրատեսակները, թղթից կամ ստվարաթղթից 
բոլոր տեսակի ապրանքանշանները, պիտակները (17.24.11, 17.24.12) և այլ տպագիր 
թղթե արտադրատեսակներ, որտեղ տպագիր տեքստերը և նկարները դրանց 
հիմնական օգտագործման հետ կապ չունեն և կրում են պատահական բնույթ  

- տառերը, թվանշաները, նշանները և ապակուց, խեցեղենից կամ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի համար համանման 
տպագիր պատկերները կամ տեքստերը, եթե դրանք լուսավորված են, այսինքն ունեն 
լույսի ներքին աղբյուր (23.19.26, 23.49.12, 25.99.29) 

- գեղարարական ապակե հայելիները, այդ թվում եզերապատվածները, որոնք մի 
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կողմում ունեն տպագիր պատկերումներ (23.12.13, 23.13.13) 

- 26 հատվածի գործիքների և ապարատների տպագիր սանդղակները 

- տպագիր թղթե խաղալիքներ (օրինակ, երեխաների համար «կտրիր ինքդ» 
թերթերը, խաղաթղթերը և այլն) և 31 հատվածի այլ տպագիր խաղերը: 

18.12.12.300 Կատալոգներ առևտրական 

18.12.12.500 Նյութեր տպագիր գովազդային (բացի առևտրական կատալոգներից) 

18.12.13 Ամսագրերի և շաբաթական մինչև չորս անգամ թողարկվող պարբերական 
հրատարակությունների տպագրության ծառայություններ 

18.12.13.000 Ամսագրերի և շաբաթական մինչև չորս անգամ թողարկվող պարբերական 
հրատարակությունների տպագրության ծառայություններ 

18.12.14 Գրքերի, բրոշյուրների, երաժշտական  պարտիտուրաների, քարտեզների, 
ատլասների, օրագրերի, օրացույցների, գծագրերի, վերարտադրանկարների, 
բացիկների և համանման նյութերի տպագրության ծառայություններ 

18.12.14.100 Ծառայություններ գրքերի տպագրման 
18.12.14.110 Դասագրքեր 
18.12.14.120 Գրքեր երեխաների համար 
18.12.14.130 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 

գրականություն գեղարվեստական 
18.12.14.140 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 

գրականություն հումանիտար 
18.12.14.150 Գրքեր, բրոշյուրներ և նյութեր տպագիր համանման բրոշյուրավորված՝ 

գրականություն գիտատեխնիկական 
18.12.14.151 Գրքեր, բրոշյուրներ, թռուցիկներ և հրատարակություններ համանման, ալբոմներ և 

գրքեր երեխաների համար, այլ 
18.12.14.152 Գրքեր-նկարներ, գրքեր նկարելու կամ ներկելու համար 
18.12.14.200 Տեղեկատուներ ազգային և տարածաշրջանային, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
18.12.14.210 Տեղեկատուներ ազգային, տարածաշրջանային, տեղային,հեռախոսային, 

տելեքսային, տելեֆաքսային 
18.12.14.300 Տեղեկատուներ միջազգային, մասնագիտական, արտահանման 
18.12.14.400 Օրացույցներ տպագրված բոլոր տեսակի, ներառյալ պոկովիները, տպագիր 
18.12.14.500 Բացիկներ փոստային կամ նկարազարդված, տպագիր 
18.12.14.510 Բացիկներ շնորհավորական և այլ, տպագիր 
18.12.14.520 Բացիկներ նկարազարդված, բացիկներ շնորհավորական և այլ, էլեկտրոնային 

տեսքով 
18.12.14.600 Քարտեզագրքեր և այլ գրքեր քարտեզներով աշխարհագրական կամ սխեմաներով, 

տպագիր 
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18.12.14.610 Քարտեզագրքեր և այլ գրքեր քարտեզներով աշխարհագրական կամ սխեմաներով, 
էլեկտրոնային տեսքով 

18.12.15 Պիտակների և ապրանքանիշերի տպագրության ծառայություններ 
18.12.15.000 Պիտակների և ապրանքանիշերի տպագրության ծառայություններ 
18.12.16 Պլաստմասսայի, ապակու, մետաղի, փայտի վրա տպագրության 

ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
 
- պատվիրատուի ներկայությամբ մատուցվող տարբեր ծառայությունները 

18.12.16.000 Պլաստմասսայի, ապակու, մետաղի, փայտի վրա տպագրության ծառայություններ 
18.12.19 Տպագրական այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
18.12.19.100 Հրատարակություններ տեղեկատվական տվյալներ պարունակող 
18.12.19.200 Նոտաների տպագրական  ծառայություններ, ներառյալ Բրայլյան շրիֆտով 
18.12.19.300 Նկարներ փոխադրական (պատճենատիպ) տպագրական  ծառայություններ, 

ներառյալ ապակեպատվածքները, տպագիր 
18.12.19.400 Վերարտադրություններ, փորագրություններ և լուսանկարներ, տպագիր 
18.12.19.900 Տպագրական այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
18.13 Նախատպագրական և տպագրական ծառայություններ 
18.13.1 Նախատպագրական ծառայություններ 
18.13.10 Նախատպագրական ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տպագրական շարում, լուսաշարում, տվյալների մուտքագրում, սկանավորում, 
էլեկտրոնային էջավորում, այդ թվում` թվային եղանակով   
- տպագրական նյութերի էլեկտրոնային ֆայլերի ստեղծում (թղթի, մագնիսական 
սկավառակի վրա, համացանցում)  
 
- տվյալների շարվածքի, լուսաշարվածքի, տեսածրման ծառայություններ (այդ թվում 
թվային եղանակով) 

- փաստաթղթերի, տեքստի բնագրի ստեղծման ծառայություններ (այդ թվում 
համակարգչի միջոցով) 

- համակարգչում թվային տվյալների պատրաստման ծառայություններ (այդ թվում 
տվյալների ձևավորումը) 

- տվյալների հիմնապահեստների ստեղծման ծառայություններ, այդ թվում 
էլեկտրոնային տեսքով (ներառյալ ինտերնետում) 
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- էլեկտրոնային ձևերի իջեցման ծառայություններ 

- լուսափորագրման, այդ թվում լուսաշարվածքի, բարձր և օֆսետային տպագրման 
համար տպագրական ձևերի պատրաստման ծառայություններ 

- փորագրման համար գլանների պատրաստման ծառայություններ 

- վերարտադրական գործընթացների իրականացման ծառայություններ (այդ թվում 
լուսապոլիմերային տպագիր ձևերի պատրաստման) 

- պատկերների ցցուն տպման համար ձևերի և դրոշմակնիքների պատրաստման 
ծառայություններ 

- գեղարվեստական աշխատանքների կատարման, ներառյալ վիմագրական քարերի 
և պատրաստի փայտե ձևերի պատրաստման ծառայություններ 

18.13.10.000 Նախատպագրական ծառայություններ 
18.13.2 Թիթեղների, գլանների և տպագրության համար օգտագործվող այլ տպաձևերի 

պատրաստման ծառայություններ 
18.13.20 Թիթեղների, գլանների և տպագրության համար օգտագործվող այլ տպաձևերի 

պատրաստման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շարվածքի համար բոլոր տեսակի տիպոգրաֆիական տառեր (առանձին 
տառամարմիններ, թվեր, նշաններ, բուսական զարդանախշեր, նկարներ տեքստը, 
նիշը և այլն զարդարելու համար), սովորաբար ձեռքով, փայտի, մետաղի (կապարա-
ծարիրա-անագային համահալվածքի, արույրի և այլն) կամ թիթեղի վրա (ոչ մեծ 
թիթեղները, փաստորեն ոչ տպագրության համար, որոնք դրվում են շարվածքի մեջ 
որոշակի միջակայք ապահովելու համար նույնպես ներառվում են այստեղ) 

- տպարանային թիթեղներ (կլիշե) ձուլված միասնական բլոկով տպարանային 
համահալվածքից, հարթ կամ կիսագլանաձև (ստերեոտիպեր), հաճախ 
գալվանաստերեոտիպեր պղնձի, նիկելի կամ քրոմի պատվածքով, ստացվում են 
թղթե զանգվածից ստվարաթղթե մատրիցի ձուլման եղանակով կամ տպարանային 
թիթեղների (կլիշե) ձեռքով պատրաստումից, այլ թիթեղները, որոնք կոչվում են 
«գալվանապլաստիկ» ստացվում են պլաստմասսե զանգվածների կամ բարձր 
տպագրության թիթեղների գալվանապատման ժամանակ, ստացված մետաղական 
պատվածքով թիթեղները ամրացվում են փայտե թիթեղի վրա 

- լուսանկարչական թիթեղներ, որոնց արտադրության ժամանակ տպված 
պատկերները (սովորաբար նկարները) վերարտադրվում են լուսանկարչական 
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եղանակով՝ նկարներին ցայտերանգություն տալու համար օգտագործելով կիսատոն 
պատկերացանցեր, այնուհետև փոխադրվում են պղնձե կամ ցինկե թիթեղների վրա, 
որոնք խածատվում են թթվով  

- թիթեղներ ցցուն կամ խորը տպագրության համար, փորոգրված են ձեռքով, 
մեխանիկորեն կամ թթվի օգնությամբ, պատրաստվում են փայտից, լինոլեումից, 
պղնձից, պողպատից և այլն  

- վիմագրային քարեր, նկարները փոխադրվում և պատրաստվում են թթվով 
խածատման օգնությամբ ձեռքով կամ լուսանկարչական եղանակով 

- օֆսետային տպարանային ձևեր ցինկից, ալյումինից կամ այլ մետաղի ճկուն 
թերթերից, որոնց վրա անցկացվում է պատկերը՝ վերարտադրված մակերևույթի վրա, 
բայց ոչ բարձր և խոր տպագրության համար 

- փորագրված կամ խածատված թմբուկներ 

- բարձր տպագրության կամ դրոշմատպման թիթեղներ և դրոշմոցներ, օրինակ, 
դրոշմատպում, գրքերի, այցետոմսերի և այլնի վրա կռնակների վերնագրեր 
կատարող մեքենաների համար 

- վիմագրական քարեր, փայտե կլիշեներ, մետաղական թիթեղներ, ձևեր, թմբուկներ, 
որոնք նախատեսված են պատկերների փոխադրման համար, նույնիսկ եթե դրանք 
չեն ենթարկվում փորագրման կամ դրոշմատպման 

- հղկված կամ հարթեցված վիմագրական քարեր 

- փայտի վրա փորագրություններ կատարելու համար պատրաստված փայտե 
թիթեղներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են տպարանային տառամարմնում 
հավասար հաստության և բարձրության ոչ մեծ թիթեղներ 

- փորագրության համար պատրաստված մետաղական թիթեղներ և թերթեր 
(հավասարեցրած, հարթեցրած և փայլեցրած) 

- մետաղական գլաններ փայլեցրած կամ հարթեցրած մակերևույթներով, սովորաբար 
պատրաստվում են թուջից, որոնց մակերևույթը գալվանական եղանակով պատված է 
պղնձի շերտով կամ հագցված է պղնձե պարկուճով 

- մետաղական կամ պլաստմասսե ձևեր, օգտագործվում են օֆսետային տպագրական 
մեքենաներում 
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Բացառվում է՝ 

- լուսազգայուն թիթեղները (օրինակ, մետաղական կամ պլաստմասսե), որոնք 
ծածկված են լուսազգայուն էմուլսիայով կամ լուսազգայուն պլաստիկի թերթը, անկախ 
նրանից, ունի, թե չունի մետաղական հիմք կամ որևէ այլ նյութից հիմք (20.59.11) 

18.13.20.100 Ձևեր տպագրական առանց տպագիր պատկերման 
18.13.20.300 Ձևեր տպագրական բարձր տպագրության համար տպագիր պատկերմամբ 
18.13.20.500 Ձևեր տպագրական օֆսեթային տպագիր պատկերմամբ 
18.13.20.700 Գլաններ կամ թիթեղներ խորը տպագրության տպագիր պատկերմամբ 
18.13.3 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ 
18.13.30 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տպագրական արտադրանքի ձևավորման միջոցների (օրինակ` կազմերի պատման 
և ձևավորման այլ թվային տարրերի համար օգտագործվող մետաղաթաղանթը) 
արտադրության ծառայություններ  
 
- գլխամասի զարդապատկերների և տպագրական նյութերի ներկայացման հետ 
կապված այլ ձևերի մշակում, էսքիզների, ձևաչափերի, նախանմուշների ստեղծման, 
փորձատպվածքների ստացման ծառայություններ 
 
- ցուցադրման համար արտադրանքի արտադրության, օրինակ, վերարտադրության 
ժապավենների, ներառյալ թվային եղանակը, բնագավառի ծառայություններ 

- հրատարակությունների էջկապման, նախանմուշների ստեղծման, չափանշման 
կատարման և այլ ծառայություններ 

- տեղեկատվության գրաֆիկական մշակման ծառայություններ՝ ձևերի փորագրության 
և դրոշմատպման, կույրերի համար հրատարակությունների պատրաստման (Բրայլի 
լեզվով), դրոշմակման և ծակատման, ցցուն զարդանկարի դրոշմատպման, 
լաքապատման, լուսամշակման, ներսոսնձման և մեջքաղման, ծածկապատման, 
ծալքավորման 

18.13.30.000 Տպագրության հետ կապված լրացուցիչ ծառայություններ 
18.14 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ 
18.14.1 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ 
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18.14.10 Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- գրքերի, բրոշյուրների, ամսագրերի, կատալոգների և այլնի կազմարարական և 
մշակման ծառայություններ` դարսում, կարում, բրոշյուրավորում, սոսնձում, 
համեմատում, եզրահատում, կազմում, ոսկով դրոշմատպում, կազմարարական 
պարույրների, այդ թվում` պլաստմասսե  պարույրների ամրակցում 
- տպագրական նյութերի դրվագման այլ ծառայություններ` գունագեղ դրոշմատպում, 
ներառյալ ուռուցիկ գունագեղ դրոշմատպումը, անցքերի սորատում և գայլիկոնում, 
լաքապատում և մակաշերտում, Բրայլի տպատառերի պատճենում, ծալաթերթերի 
խմբում և ներսոսնձում, ծալակցում 
- էլեկտրոնային ֆայլերի վերջնական մշակում` համեմատում, ընտրում, միացում, 
գրաֆիկական մշակում 
- դրվագման այլ ծառայություններ 
- գրքի կազմի վերակազմում 

18.14.10.100 Գրքերի, բրոշյուրների, ամսագրերի, կատալոգների և այլնի կազմարարական և 
մշակման ծառայություններ` դարսում, կարում, բրոշյուրավորում, սոսնձում, 
համեմատում, եզրահատում, կազմում, ոսկով դրոշմատպում, կազմարարական 
պարույրների, այդ թվում` պլաստմասսե  պարույրների ամրակցում 

18.14.10.200 Տպագրական նյութերի դրվագման այլ ծառայություններ` գունագեղ դրոշմատպում, 
ներառյալ ուռուցիկ գունագեղ դրոշմատպումը, անցքերի սորատում և գայլիկոնում, 
լաքապատում և մակաշերտում, Բրայլի տպատառերի պատճենում, ծալաթերթերի 
խմբում և ներսոսնձում, ծալակցում 

18.14.10.300 Էլեկտրոնային ֆայլերի վերջնական մշակում` համեմատում, ընտրում, միացում, 
գրաֆիկական մշակում 

18.14.10.400 Դրվագման այլ ծառայություններ 
18.14.10.500 Գրքի կազմի վերակազմում 
18.2 Ձայնա- տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման 

ծառայություններ 
18.20 Ձայնա- տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման 

ծառայություններ 
18.20.1 Ձայնագրությունների պատճենահանման ծառայություններ  
18.20.10 Ձայնագրությունների պատճենահանման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- երաժշտական կամ այլ ձայնագրություններով բնօրինակներից (մատրիցներից) 
ձայնապնակների, խտասկավառակների, ձայներիզների պատճենահանման 
ծառայություններ 
 
- երաժշտական և այլ ձայնագրումներով մատրիցներից վերարտադրման եղանակով 
գրամոֆոնային ձայնագրումների, կոմպակտ-սկավառակների և մագնիսական 
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ժապավենների պատճենների պատրաստման ծառայություններ  

18.20.10.100 Ծառայություններ ձայնասկավառակների պատճենահանման 
18.20.10.300 Ծառայություններ 4 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ ձայնագրումով մագնիսական 

ժապավենների պատճենահանման 
18.20.10.500 Ծառայություններ 4 մմ-ից ավել, բայց 6,5 մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ ձայնագրումով 

մագնիսական ժապավենների պատճենահանման 
18.20.10.700 Ծառայություններ կոմպակտ-սկավառակների պատճենահանման 
18.20.2 Տեսագրությունների պատճենահանման ծառայություններ 
18.20.20 Տեսագրությունների պատճենահանման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կինոնկարների կամ այլ տեսագրությունների բնօրինակներից (մատրիցներից) 
պնակների, խտասկավառակների, տեսաերիզների պատճենահանման 
ծառայություններ 

18.20.20.500 Ծառայություններ 6,5 մմ-ից ավել լայնությամբ տեսագրումով մագնիսական 
ժապավենների պատճենահանման 

18.20.20.700 Ծառայություններ տեսասկավառակների և տեսատեղեկատվության 
պատճենահանման (բացի մագնիսական ժապավեններից) 

18.20.3 Ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ 
18.20.30 Ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ծրագրային ապահովման և տվյալների հիմնապահեստների բնօրինակների 
վերագրառում սկավառակների և մագնիսական ժապավենների վրա 
պատճենահանման ծառայություններ 
 
- ցանկացած տեսակների սկավառակներից կամ մագնիսական ժապավեններից 
վերարտադրման եղանակով համակարգչային ծրագրային ապահովման 
պատճենների պատրաստման ծառայություններ 

18.20.30.300 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման 4 մմ-ից ոչ ավել 
լայնությամբ մագնիսական ժապավենների վրա 

18.20.30.500 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման 4 մմ-իցավել 
լայնությամբ մագնիսական ժապավենների վրա 

18.20.30.700 Ծառայություններ ծրագրային միջոցների պատճենահանման բոլոր տեսակի 
սկավառակների վրա 

19 Կոքս և նավթամթերք 
19.1 Կոքսավառարանների արտադրանք 



960 
 

19.10 Կոքսավառարանների արտադրանք 
19.10.1 Կոքս, կիսակոքս քարածխից, գորշ ածխից կամ տորֆից, ածուխ թորանոթային 
19.10.10 Կոքս, կիսակոքս քարածխից, գորշ ածխից կամ տորֆից, ածուխ թորանոթային 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- փոշենման կամ շեղջաքարացված կոքս և կիսակոքս 

- կոքս` ածխի, լիգնիտի թորման (կարբոնացման կամ գազիֆիկացման) արդյունքում 
առաջացած պինդ մնացորդ, ստացվում է կոքսահնոցներում բարձր ջերմաստիճանում 
(10000C -ից մինչև 12000C) տարբեր հանքաձյութային (բիտումային) ածուխների 
կարբոնացման արդյունքում 

- կոքս գազային` գազի արտադրության արդյունքում ստացված կողմնակի արգասիք 

- կոքս և կիսակոքս ձուլման, հատուկ պատրաստված է մետաղագործական 
արդյունաբերության համար, արծաթագույն, պինդ և խիտ, մեծ կտորներով 
արտադրանք է  

- արհեստական գրաքար 

- թորանոթի քարածուխ (գազային քարածուխ)` ածխածնի պինդ, սև, փխրուն տեսակ, 
ստացվում է կոքսահնոցներում որպես կողմնակի մթերք (վառարանների կամ 
թորանոթների պատերի նստվածքը) 

- կոքս և կիսակոքս քարածխից, օգտագործվում են էլեկտրոդների արտադրությունում 

- կիսակոքս` ստացվում է ցածր ջերմաստիճանում (4500C -ից մինչև 7000C) գորշ 
ածխի (լիգնիտի) թորման արդյունքում, ծակոտկեն, փայլուն, հեշտ բոցավառվող և 
հեշտ այրվող է, օգտագործվում է որպես անծուխ վառելիք  

 

Բացառվում է` 

- թորանոթի քարածխից արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են 
էլեկտրատեխնիկական կամ էլեկտրական նպատակների համար 

- կուպրի կոքսը (19.10.30) և նավթի կոքսը (23.20.32) 

- թորանոթի քարածխից արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են 
էլեկտրատեխնիկական կամ էլեկտրական նպատակների համար 
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19.10.10.300 Կոքս քարածխից, ստացված բարձր ջերմաստիճանում կոքսացող ածխի 
կարբոնացման արդյունքում, կոքս գազային 

19.10.10.500 Կիսակոքս գորշ ածխից (լիգնիտից), ստացված ցածր ջերմաստիճանում (4500C -ից 
մինչև 7000 C) լիգնիտի թորման արդյունքում 

19.10.10.700 Կոքս քարածխից (բացի որպես վառելիք օգտագործվող կոքսից), գրաքար (գրաֆիտ) 
արհեստական, քարածուխ թորանոթի և կոքս էլեկտրոդների արտադրության համար 

19.10.2 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր  
19.10.20 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բարձր ջերմաստիճանում քարածխի թորման արդյունքում ստացված ձյութեր, որոնք 
հիմնականում կազմված են բուրավետ ածխածնային բաղադրիչներից, ինչպիսիք են` 
բենզոլը, ֆենոլը, նավթալինը, ֆենոլի համանշանակները, պիրիլինային հիմքերը  

- գորշ ածխի (լիգնիտի) կամ տորֆի ցածր ջերմաստիճանում թորման արդյունքում 
ստացված ձյութեր, համանման վերը նշված ձյութերին, այն տարբերությամբ, որ 
պարունակում են մեծ համամասնություններով ալիֆատային, նավթենային և 
ֆենոլային միացություններ  

- այլ հանքային ձյութեր, ներառյալ ձյութերը, որոնք արտադրվում են քարածխի 
գազիֆիկացման ընթացքում ստացված ջրագազից  

- ջրազերծված կամ մասամբ զտված հանքային ձյութեր 

- վերականգնված ձյութեր, ստացված հանքաձյութի (բիտումի) և կրեոզոտի յուղի կամ 
քարածխի ձյութի թորման արդյունքում առաջացած ուրիշ մթերքների հետ խառնումից 

 

Բացառվում է` 

- քարածխային յուղերը, բենզոլները, տոլուոլները, քսիլոլները, կրեզոլները, 
քսիլենոլները (20.14.73) 

19.10.20.000 Ձյութեր քարածխի, գորշ ածխի, տորֆի. այլ հանքային ձյութեր 
19.10.3 Կուպր, կուպրի կոքս 
19.10.30 Կուպր, կուպրի կոքս 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կուպր` ծանր քարածխի խեժի կամ այլ հանքային խեժերի (բարձրաջերմաստիճան) 
թորման մնացորդային նյութեր, պարունակում են ոչ մեծ քանակի քարածխի խեժի 
ծանր թորիչներ, սև կամ դարչնագույն է և կարող է լինել փափուկ կամ բեկուն, 
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օգտագործվում է էլեկտրոդների, ճանապարհային հանքաձյութի, անջրանցիկ 
նյութերի պատրաստման համար, քարածխային փոշու շեղջաքարացման համար և 
այլն (ներառվում է նաև օդի փչումից մի փոքր ձևափոխված կուպրը) 

- կուպրային կոքս` ծանր (բարձրաջերմաստիճան) կամ թեթև (ցածրաջերմաստիճան) 
քարածխի խեժի կամ այլ հանքային խեժերի թորման մնացորդային նյութեր, 
օգտագործվում է էլեկտրոդների պատրաստման համար կամ որպես վառելիք  

19.10.30.000 Կուպր, կուպրի կոքս 
19.10.9 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
19.10.99 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
19.10.99.000 Կոքսավառարանների արտադրանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
19.2 Նավթամթերք 
19.20 Նավթամթերք 
19.20.1 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ 
19.20.11 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, 

քարածխից ստացված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միայն բրիկետներ, գնդիկներ և քարածխից ստացվող համանման կարծր վառելիք 

- բրիկետներ քարածխային, որոնք պատրաստված են մամլման ճանապարհով 
մանրացված ածխից և միացնող նյութից (բիտում) 

19.20.11.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, քարածխից 
ստացված 

19.20.12 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, գորշ 
ածխից ստացված 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գորշ ածուխ՝ այդ թվում` ջրազրկված, փոշենման, շեղջաքարացված, որը միջանկյալ 
դիրք է գրավում քարածխի և տորֆի միջև 

Գորշ ածուխն իրենից ներկայացնում է ածուխ՝ կոքսացման ցածր աստիճանով, 
23,865 ՄՋ/կգ-ից պակաս ջերմաստեղծ հնարավորությամբ անմոխիր, բայց խոնավ 
հիմքի վրա: Այն այրվում է, արձակելով երկար, հարաբերականորեն սառը բոց և 
կսկծեցուցիչ սև ծուխ: Տարբերվում են հետևյալ տեսակները՝ թելքավոր գորշ ածուխ, 
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որն ունի ջրի բարձր պարունակություն (մինչև 50%), սովորական կամ հողախառն 
գորշ ածուխ ՝ գորշ կամ սև, պակաս ջուր պարունակող, քան թելքավոր գորշ ածուխը 
(մոտավորապես 15%) և հողախառն կառուցվածքով, բիտումավոր ճարպոտ գորշ 
ածուխ, որը փափկում է տաքացման ժամանակ և շատ հարմար է բրիկետավորման 
համար, մոմային գորշ ածուխ, որն ունի մոմանման կառուցվածք և մոմի բարձր 
պարունակություն: 

- գորշածխային բրիկետներ՝ ստացված գորշ ածխից, որը ջարդվելուց և չորացվելուց 
հետո եռակալվում է բարձր ճնշման տակ՝ առանց միացնող նյութերի ավելացման, 
առաջացնելով նույն ձևի չորսվակներ 

  

Բացառվում է՝  

- «սև գորշ ածուխ»  վառելիքը (05.20.10) 

19.20.12.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, գորշ ածխից 
ստացված 

19.20.13 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, տորֆից 
ստացված 
 

Տորֆը և դրանից բրիկետները, ներառյալ ծակոտկեն կամ մամլած տորֆը 
պարունակում են բրածո բույսերի կուտակվածք և օգտագործվում են նաև որպես 
վառելիք: 

Տորֆը կարծր վառելիք է, գոյանում է բարձր խոնավության և օդի 
սահմանափակ մուտքի պայմաններում մեռած բուսականության աստիճանաբար 
կուտակման արդյունքում (ածխացման առաջնային փուլը): Տորֆը սովորաբար 
ունենում է ոչ մեծ տեսակարար կշիռ և թելքավոր կառուցվածք:  

  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տորֆի բոլոր տեսակները, ներառյալ որպես վառելիք օգտագործվող չորացրած կամ 
շեղջաքարացված տորֆը 

- մանրացրած տորֆը, տորֆի փշուրը և այլն, որոնք օգտագործվում են որպես 
գոմափռոց անասունների համար, հողի համար պարարտանյութ և այլ նպատակների 
համար  

- տորֆի խառնուրդն ավազի կամ կավի հետ անկախ այն բանից, դրանք 
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պարունակում են, թե ոչ որոշ քանակությամբ սննդարար տարրեր՝ ազոտ, ֆոսֆոր 
կամ կալիում (այդպիսի խառնուրդներն օգտագործվում են որպես հող՝ 
ծաղկամանների համար)  

  
Բացառվում է՝ 

- տորֆի թելքերը՝ (հայտնի է ինչպես «բերանդին»), մանածագործական 
նպատակներով օգտագործելու համար 

- ծաղկամանները և տորֆից այլ արտադրատեսակները, ներառյալ շենքերի 
մեկուսացման համար օգտագործվող թերթերը (կաղապարմամբ կամ կտրմամբ 
ստացված) 

19.20.13.000 Բրիկետներ, բովագնդիկներ և պինդ վառելիքի համանման տեսակներ, տորֆից 
ստացված 

19.20.2 Շարժիչային վառելիք, հեղուկ և գազակերպ. քսայուղեր 
19.20.21 Շարժիչային վառելիք (բենզին ավտոմոբիլային, այդ թվում` ավիացիոն)  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հեղուկ վառելիք (բենզին), որը ստացվում է նավթի թորման կամ ճեղքաթորման 
(կրեկինգի) եղանակով և պարունակում է որոշ քանակությամբ հակաճայթիչ 
գործողության հավելանյութեր և հակաօքսիդիչներ` 

- բենզին ավտոմոբիլային` կայծային վառոցքով շարժիչներում օգտագործվող թեթև 
ածխաջրածնային վառելիք է, բարձր օկտանային թվով (80-100 RON), ստացվում է 
ռիֆորմինգի եղանակով նավթի մշակման արդյունքում, բուրավետ թորամասերի, 
բենզոլի կամ այլ հավելանյութերի ավելացմամբ 

- բենզին ավիացիոն` ավիացիոն մխոցավոր շարժիչներում օգտագոծման համար 
հատուկ պատրաստված ավտոմոբիլային բենզին 80 - 145 RON հետազոտման 
օկտանային թվով և մինուս 500C սառուցման ջերմաստիճանով 

 

Բացառվում է` 

- հատուկ բենզինները (19.20.13) 

19.20.21.100 Բենզին ավիացիոն (թորման ջերմաստիճանը 300C -ից մինչև 2200C) ավիացիոն 
մխոցավոր շարժիչների համար 
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19.20.21.200 Բենզին շարժիչային (թորման ջերմաստիճանը 300C-ից մինչև 2200C) կայծային 
վառոցքով շարժիչների համար 0,013 գ/լ ոչ ավել կապարի պարունակությամբ, 
առանց TEL կամ TML հավելանյութերի 

19.20.21.300 Բենզին շարժիչային (թորման ջերմաստիճանը 300C -ից մինչև 2200C) կայծային 
վառոցքով շարժիչների համար 0,013 գ/լ ավել կապարի պարունակությամբ, TEL կամ 
TML հավելանյութերով, օկտանային թվի բարձրացման համար 

19.20.21.900  Շարժիչային վառելիք, (բենզին ), այլ 
19.20.22 Ռեակտիվային վառելիք ավտոմոբիլային բենզինի տեսակի  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռեակտիվային շարժիչների համար վառելիք (զտած կերոսինի և բենզինի կամ 
լիգրոինի խառնուրդ, որտեղ բուրավետ ածխաջրածնի պարունակությունը չի 
գերազանցում խառնուրդի ծավալի 20%), թորված 1000C -ից մինչև 2500C 
ջերմաստիճանում, ընդ որում ծավալի 20%-ը թորվում է 1430C ջերմաստիճանում, 
ավելացրած հավելանյութերով` սառուցման ջերմաստիճանը մինչև մինուս 500C 
իջեցնելու և գոլորշու առաձգականության մակարդակը ըստ Ռեյդի 0,14 - 0, 21 կգ/սմ2 
պահպանելու համար 

19.20.22.000 Ռեակտիվային վառելիք ավտոմոբիլային բենզինի տեսակի  
19.20.23 Թեթև նավթաթորվածքային վառելիք, թեթև նավթաթորվածք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նավթի թեթև թորվածքներ` նավթամթերք, որի ծավալի 90%-ը կամ ավելին 
(ներառյալ կորուստները) թորվում է 2100C ջերմաստիճանում ASTM D 86 մեթոդով 
(ASTM D 86 մեթոդը սահմանված է հսկողության և նյութերի ամերիկյան ընկերության 
նավթամթերքի և քսամթերքի համար ստանդարտ սահմանումների և 
անվանացուցակների հրատարակությունում, 1976 թվական) 

- բենզին հատուկ` նախորդում սահմանված նավթի թեթև թորվածքներ, առանց 
հակաճայթիչ հավելանյութերի և 5 ծավալ % և 90 ծավալ % (ներառյալ կորուստները) 
թորման ջերմաստիճանների 600C չգերազանցող տարբերությամբ  

- ուայթ-սպիրիտ` հատուկ բենզիններ, որոնց բռնկման ջերմաստիճանը գերազանցում 
է 210C ըստ Աբել-Պենսկե մեթոդի (DIN (Deutshe Industrienormen) 51755 մեթոդ, մարտ 
1974) 

 
 Բացառվում է` 
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- որպես շարժիչային վառելիք օգտագործվող բենզինը (19.20.21) 

19.20.23.300 Թորվածքներ նավթային թեթև, օգտագործվող մաքրման համար 
19.20.23.500 Թորվածքներ նավթային թեթև, օգտագործվող նավթաքիմիայի գործընթացներում 
19.20.23.700 Ուայթ-սպիրիտ, սպիրտ տեխնիկական (բենզիններ հատուկ զտած) 
19.20.24 Կերոսին 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կերոսին` նավթի թորման (որոշ դեպքերում ճեղքաթորման (կրեկինգի)) անմիջական 
մթերք, թորվում է 1500C -ից մինչև 3000C ջերմաստիճանում, ընդ որում ընդհանուր 
ծավալի 65%-ը թորվում է 2500C ջերմաստիճանում, 0,80 տեսակարար կշռով և 380C 
ավելի բռնկման ջերմաստիճանով, օգտագործվում է կայծային վառոցքով 
շարժիչներում 

- ավիացիոն գազատուրբինային շարժիչներում օգտագործման համար կերոսինի 
տեսակի ռեակտիվային վառելիք, կերոսինի թորման բնութագրերով և բռնկման 
ջերմաստիճանով, ծավալի 20% բուրավետ ածխաջրածինների պարունակությամբ, 15 
cCm-ից պակաս կինեմատիկական մածուցիկությամբ 340C ջերմաստիճանում և 
մինուս 500C սառչման ջերմաստիճանով 

19.20.24.000 Կերոսին 
19.20.25 Ռեակտիվային վառելիք կերոսինի տեսակի   

 
Տես 19.20.24 

19.20.25.000 Ռեակտիվային վառելիք կերոսինի տեսակի 
19.20.26 Գազայուղեր (վառելիք դիզելային) 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գազայուղեր` նավթային ծանր թորվածքներ, որոնց ծավալի 85% և ավել (ներառյալ 
կորուստները) թորվում է 3500C ջերմաստիճանի տակ ASTM D 86 մեթոդով, որպես 
վառելիք օգտագործվում են ներքին այրման շարժիչներում, կենտրոնական 
ջեռուցման կաթսաներում, նավթաքիմիական արդյունաբերությունում 

- նավթային ծանր թորվածքներ և ուրիշ նավթամթերքներ, որոնց ծավալի 65%-ից 
պակաս (ներառյալ կորուստները) թորվում է 2500C ջերմաստիճանում ASTM D 86 
մեթոդով կամ թորվածքներ, որոնց 2500C ջերմաստիճանում թորված ծավալի տոկոսը 
հնարավոր չէ որոշել նշված մեթոդով 

19.20.26.300 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր) զտած, օգտագործվող մաքրման 
գործընթացների համար 
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19.20.26.500 Վառելիք դիզելային (թորման ջերմաստիճանը 1800C -ից մինչև 3800C) 
ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի համար 

19.20.26.700 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր) (թորման ջերմաստիճանը 1800C -ից 
մինչև 3800C), օգտագործվող ջեռուցման և գոլորշու արտադրության համար 

19.20.26.900 Թորվածքներ նավթային ծանր (գազայուղեր), օգտագործվող նավթաքիմիայում 
19.20.27 Նավթաթորվածքային վառելիք, միջին նավթաթորվածք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նավթային միջին թորվածքներ (բացի կերոսինից)` նավթային թորամասեր և ուրիշ 
նավթամթերքներ, որոնց ծավալի 90%-ից պակաս թորվում է 2100C և 65% և ավելին 
(ներառյալ կորուստները)` 2500C ջերմաստիճանի տակ, ASTM D 86 մեթոդով 

19.20.27.300 Թորվածքներ նավթային միջին զտած, օգտագործվող մաքրման գործընթացների 
համար 

19.20.27.500 Թորվածքներ նավթային միջին զտած, օգտագործվող նավթաքիմիայի 
գործընթացների համար 

19.20.28 Հեղուկ վառելիք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ծանր նավթային թորամասեր (սահմանված է 19.20.26 ենթակարգի 
պարզաբանումներում), մազութ` թանձր հեղուկ է, որն առաջանում է նավթից 
բենզինի, լիգրոինի, կերոսինի, դիզելային վառելիքի թորամասերի թորուցքից հետո, 
0,89գ/սմ3 -ից մինչև 1,00 գ/սմ3 խտությամբ, 38 ՄՋ/կգ այրման ջերմությամբ, 
օգտագործվում է որպես շարժիչային վառելիք, այլ շարժիչային վառելիքի, 
հանքաձյութերի, կոքսերի արտադրությունում (տվյալ ենթակարգում ներառվում է 
միայն բնական ներկվածքի հեղուկ վառելիքը) 

 

Բացառվում է` 

- նավթային ծանր թորվածքները, որոնց համար հնարավոր չէ որոշել 2500C 
ջերմաստիճանում, թորվածքի տոկոսային պարունակությունը ASTM D 86 մեթոդով, 
500C ջերմաստիճանում կինեմատիկական մածուցիկությունը ASTM D 445 մեթոդով և 
կոլոմետրիկ բնութագիրը K-ն ASTM D 1500 մեթոդով 

19.20.28.300 Վառելիք նավթային (մազութ), օգտագործվող մաքրման գործընթացների համար 
19.20.28.500 Վառելիք նավթային (մազութ), 1%-ից պակաս ծծմբի պարունակությամբ 
19.20.28.700 Վառելիք նավթային (մազութ), 1%-ից ավել ծծմբի պարունակությամբ 
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19.20.28.900 Վառելիք նավթային (մազութ), օգտագործվող նավթաքիմիայի գործընթացների 
համար 

19.20.29 Քսայուղեր նավթային, ծանր նավթաթորվածք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քսանյութեր` քսայուղերի և տարբեր հարաբերակցությամբ այլ մթերքի խառնուրդներ 
են (օրինակ` բուսական յուղերի, ճարպերի` քսուքային հատկությունների բարելավման 
համար, հակաօքսիդիչների, հակաքայքայիչ նյութերի, սիլիկոնների)  

- տրանսֆորմատորային և մեկուսիչ յուղեր` զտած յուղեր են հակաօքսիդիչ 
հավելույթով (երկերրորդային բուտիլպարակրեզոլ) 

- հովացնող քսուքային հեղուկներ` կազմված են ծանր յուղերից և 10%-ից մինչև 15% 
էմուլսարարի հավելանյութից, օգտագործվում են կտրող գործիքների և մշակվող 
նյութերի հովացման համար 

- լվացող յուղեր` շարժիչների մաքրման համար օգտագործվող ծանր յուղեր են, որոնք 
սովորաբար պարունակում են ոչ մեծ քանակությամբ պեպտիչներ, ձյութերի, 
ածխածին փառերի հեռացման համար 

- կաղապարման յուղեր` կաղապարներից արտադրատեսակների արտազատումը 
հեշտացնելու համար ծանր յուղեր են, 10% բուսական յուղերի պարունակությամբ 

- հիդրոարգելակների համար հեղուկներ` քսուքային հատկությունների բարելավման 
համար նյութերի, հակաօքսիդիչների, հակաքայքայիչ նյութերի, սիլիկոնների 
հավելույթներով ծանր յուղեր են 

- այլ քսայուղեր 

 

Բացառվում է` 

- սինթետիկ յուղերի հիմքով քսուքները, արգելակի հեղուկները և այլն (20.59.41 և 
20.59.43) 

19.20.29.300 Քսայուղեր, օգտագործվող մաքրման գործընթացների համար 
19.20.29.500 Քսայուղեր (թորվածքներ նավթային հեղուկ, պարունակող 70%-ից պակաս 

նավթամթերք, ստացված հում նավթի թորումից) 
19.20.29.510 Յուղեր շարժիչի, կոմպրեսորային և տուրբինային 
19.20.29.590 Յուղեր տեխնիկական և քսայուղեր այլ 
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19.20.3 Գազեր նավթային և այլ գազակերպ ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 

19.20.31 Պրոպան և բուտան հեղուկացված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հեղուկացված պրոպան և բուտան ու դրանց խառնուրդները 

 

Բացառվում է` 

- 95%-ից ոչ պակաս ն-բուտանի կամ 95%-ից ոչ պակաս իզոբուտանի 
պարունակությամբ բուտանը (20.14.11) 

- հեղուկացված բուտանը, 300 սմ3 չգերազանցող տարողության բեռնարկղերով 
(20.14.22) 

19.20.31.200 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 95%-ից 
պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման տակ, 
օգտագործվող որպես վառելիք 

19.20.31.300 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 95%-ից 
պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման տակ, 
օգտագործվող մաքրման գործընթացների համար 

19.20.31.700 Պրոպան և բուտան (թեթև ածխաջրածինների խառնուրդներ), պարունակող 95%-ից 
պակաս իզոբուտան և ն-բուտան, հեղուկացված վիճակում ճնշման տակ, 
օգտագործվող նավթաքիմիայի գործընթացների համար 

19.20.32 Էթիլեն, պրոպիլեն, բուտիլեն, բուտադիեն և այլ նավթային գազեր կամ 
գազակերպ ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- էթիլեն, պրոպիլեն, բուտիլեն, բուտադիեն, գազեր նավթային և ածխաջրածիններ 
գազակերպ այլ, բացի բնական գազից (06.20.1) 

Բացառվում է` 

- 95%-ից ոչ պակաս մաքրության էթանը և էթիլենը (20.14.11) 

- 90%-ից ոչ պակաս մաքրության բուտենները (բուտիլենները) և բուտադիենները 
(20.14.11) 

19.20.32.000 Էթիլեն, պրոպիլեն, բուտիլեն, բուտադիեն և այլ նավթային գազեր կամ գազակերպ 
ածխաջրածիններ, բացի բնական գազից 

19.20.4 Այլ նավթամթերք  



970 
 

19.20.41 Վազելին (պետրոլատում), պարաֆին, նավթային և այլ հանքամոմ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նավթային վազելին, որն ստանում են որոշ տեսակի հում նավթի թորման 
մնացորդներից տարբեր եղանակներով` կամ այդ մնացորդները խառնում են բարձր 
մածուցիկության նավթային թորամասերի հետ կամ բավականին զտած հանքային 
յուղը` պարաֆինի կամ ցերեզինի հետ, լինում է հում վիճակում (որոշ դեպքերում 
կոչվում է պետրօլատում), գունազրկած կամ զտված, ինչպես նաև սինթեզի միջոցով 
ստացված, պնդացման ջերմաստիճանը պետք է լինի, ըստ ASTM D 938 մեթոդի, 
300C-ից ոչ պակաս, խտությունը 700C աստիճանում` 0,942գ/սմ3 -ից պակաս, 
ներթափանցման ցուցիչը (կոնի մեթոդ) 250C ջերմաստիճանում, որոշված ըստ ASTM 
D 217 մեթոդի` 350-ից պակաս, իսկ ըստ ASTM D 937 մեթոդի` 80-ից ոչ պակաս 

- բնական հանքային մոմ (զտված տեսակը` ցերեզին) 

- պարաֆին, իրենից ներկայացնում է որոշակի նավթային թորամասերի կամ 
թերթաքարի կամ ուրիշ հանքաձյութային հանքաքարերի թորամասերի 
թորվածքներից ստացված ածխաջրածնային մոմ, կիսաթափանցիկ, սպիտակ կամ 
դեղնավուն նյութ է արտահայտված (հարաբերական) բյուրեղային կառուցվածքով 

- մանրաբյուրեղային պարաֆին, որն ստացվում է ճնշումային թորման արդյունքում 
նավթի մնացորդներից կամ քսուքային նավթայուղերի թորամասերից, թույլ 
արտահայտված բյուրեղային կառուցվածքով, պարաֆինի մոմի համեմատ 
անլուսաթափանց է և ունի ավելի բարձր հալման կետ քան պարաֆինը  

- գորշածխային մոմ («Մոնտան պեկ»)` գորշ ածխից (լիգնիտից) արտահանած պինդ, 
հում վիճակում մուգ գույնի եթերային ձյութ է, զտելուց հետո կարող է լինել սպիտակ 

- տորֆամոմ` ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով նման է գորշածխային 
մոմի, բայց ավելի փափուկ է 

- այլ հանքային մոմեր` պարաֆինի նստվածք, թեփուկավոր պարաֆին, որոնք 
ստացվում են քսայուղերի պարաֆինազերծման արդյունքում, պարաֆինի համեմատ 
ունեն նավթայուղի ավելի բարձր պարունակություն  

Բացառվում է` 

- մաշկի պաշտպանության համար օգտագործվող և մանրածախ վաճառքի համար 
փաթեթավորված նավթային վազելինը (20.42.1) 

- բարձրապոլիմերված մոմը, ինչպիսինն է պոլիէթիլենային մոմը (20.41.42) 
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19.20.41.100 Վազելին նավթային (պետրոլատում) 
19.20.41.200 Պարաֆին 
19.20.41.300 Հանքամոմ (օզոկերիտ, ցերեզին) 
19.20.41.900 Մոմեր հանքային, այլ (նավթային, գորշածխային, տորֆամոմեր և այլ) 
19.20.42 Կոքս նավթային, հանքաձյութ նավթային (բիտում) և նավթամշակման այլ 

թափոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նավթային կոքս, նավթային հանքաձյութ, նավթի կամ նավթամթերքի թորման 
արդյունքում ստացված այլ մնացորդներ 

 

- նավթային կոքս, իրենից ներկայացնում է սև, պինդ, ծակոտկեն մնացորդ, 
ստացված ճեղքաթորման (կրեկինգի), նավթի քայքայող թորման արդյունքում կամ 
հանքաձյութային միներալներից, հիմնականում օգտագործվում է էլեկտրոդների 
արտադրությունում կամ որպես վառելիք 

- նավթային հանքաձյութ (նավթային կուպր, զտիչ կուպր (refinery pitch), նավթային 
ասֆալտ), ստացվում է հում նավթի թորման արդյունքում, սև կամ շագանակագույն է, 
օգտագործվում է որպես ճանապարհածածկ, ջրամեկուսիչ և այլն 

- օդով փչահարված նավթային հանքաձյութ (օքսիդացված հանքաձյութ), ինչպես նաև 
օդով չփչահարված հանքաձյութ հետևյալ բնութագրերով` բյուրեղացման 
ջերմաստիճանը , ըստ ASTM D 938 մեթոդի, 300C-ից ոչ պակաս, խտությունը 700C 
ջերմաստիճանում` 0,942գ/սմ3 -ից ոչ պակաս, ներթափանցման ցուցիչը (ասեղի 
մեթոդ) 250C ջերմաստիճանում, ըստ ASTM D 5 մեթոդի` 400-ից պակաս 

- լուծամզուք, որն ստացվում է հատուկ լուծիչներով քսայուղերի մշակման արդյունքում 

- նավթային ձյութ և նավթից ստացված ձյութ պարունակող այլ նյութեր 

- նավթային թթու մնացորդներ և որոշ յուղեր պարունակող սպիտակեցնող կավեր 

- հանքաձյութ, կոքս և այլ մնացորդներ, որոնք ստացվում են հանքաձյութային 
թերթաքարերի և հանքաձյութային միներալներից ստացված այլ տեսակի մթերքի 
մշակման արդյունքում 

- նավթային յուղերի մնացորդներ, որոնց բուրավետ լուծամզուքները բավարարում են 
հետևյալ պահանջներին` բուրավետ բաղադրիչների պարունակությունը գերազանցում 
է 80 զանգ.%, խտությունը 150C ջերմաստիճանում` 0,950 գ/սմ3 -ից ավել, 3000C 
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ջերմաստիճանում թորվում է 20 զանգ.%-ից ոչ ավել, ըստ ASTM D 86-87 մեթոդի 

Բացառվում է` 

- խառը ալկիլբենզոլները և ալկիլնավթալինները (20.59.56) 

- ջրում լուծվող նավթենատները, նավթային սուլֆոնատները (20.59.59) 

- նավթենային թթուները, հում կամ զտած (20.59.57) 

19.20.42.400 Կոքս նավթային և թերթաքարային 
19.20.42.500 Հանքաձյութեր նավթային և թերթաքարային 
19.20.42.700 Մնացորդներ նավթի կամ հանքաձյութային միներալներից ստացված նավթամթերքի 

մշակումից, այլ 
19.20.9 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
19.20.99 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
19.20.99.000 Նավթամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20 Հիմնային քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրանք 

 
 
Տվյալ հատվածը ներառում է` 

- քիմիական գործընթացների միջոցով օրգանական և ոչ օրգանական հումքի 
վերամշակման արտադրանք` հիմնական քիմիական նյութեր, որոնք հանդիսանում են 
միջանկյալ արտադրանք պատրաստի քիմիական արտադրանք ստանալու համար, 
ագրոքիմիական արտադրանք, ներկեր, լաքեր, դեղագործական, օծանելիքի և այլ 
քիմիական արտադրանք (սոսինձներ, եթերային և այլ յուղեր, լուսանկարչական 
նյութեր, պայթուցիկ նյութեր և այլն), քիմիական թելք, ինչպես նաև քիմիական 
արտադրանքի արտադրության բնագավառի ծառայություններ: 

20.1 Հիմնային քիմիական նյութեր, պարարտանյութեր և ազոտական միացություններ, 
նախնական ձևերով պլաստմասսե և սինթետիկ կաուչուկ 

20.11 Արդյունաբերական գազեր 
20.11.1 Արդյունաբերական գազեր 
20.11.11 Ջրածին, արգոն, իներտ գազեր, ազոտ, թթվածին 

 
20.11.11.200 - 20.11.11.300 ենթակարգերը ներառում են քիմիական 

իներտությամբ և էլեկտրական որոշակի հատկություններով (օրինակ՝ բարձր լարման 
պարպման ազդեցությամբ տակ գունավոր ճառագայթների արձակում) բնութագրվող 
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իներտ գազեր` հելիում, նեոն, արգոն, կրիպտոն, քսենոն: Իներտ գազերն ստացվում 
են հեղուկ օդի թորազատման եղանակով և պահվում են ճնշման տակ: 

- ջրածին` ջրի կամ ջրագազի, կոքսագազի կամ ածխաջրածինների էլեկտրոլիզի 
միջոցով ստացված գազ, օգտագործվում է յուղերի հիդրատացման, նավթամթերքի 
կրեկինգի, ամոնիակի սինթեզի, մետաղների հատման և զոդման համար և այլն 

- ազոտ` գազ, որը չի այրվում, չի պահպանում այրումը, ստացվում է հեղուկ օդի 
մասնակի թորումով, պահվում է պողպատե գլաններում ճնշման տակ, հիմնականում 
օգտագործվում է ամոնիակի և կալցիումի ցիանամիդի արտադրության համար 

- թթվածին` գազ, որը պահում է այրումը, ստացվում է հեղուկ օդի մասնակի թորումից, 
պահվում է ճնշման տակ, պողպատե գլաններում, երբեմն կրկնակի պատերով 
բեռնարկղում հեղուկ վիճակում, թթվածինը օգտագործվում է օքսիջրածնային և 
օքսիացետիլենային զոդման լամպերում, թուջի և պողպատի արտադրությունում, 
ինչպես նաև բժշկության մեջ 

- օզոն, թթվածնի տարաձև է (ալոտրոպային թթվածին), ստացվում է թթվածնից 
էլեկտրական կայծերի կամ պարպման ազդեցության արդյունքում, օգտագործվում է 
ջրի վարակազերծման, չորացող յուղերի օքսիդացման, բամբակի սպիտակեցման և 
այլնի համար 

Բացառվում է` 

- ռադոնը` իներտ գազ, որն առաջանում է ռադիումի ճառագայթակտիվ տրոհման 
արդյունքում (20.13) 

- դեյտերիումը (ջրածնի կայուն իզոտոպ) և տրիտիումը (ջրածնի ճառագայթակտիվ 
իզոտոպ) (24.13.51) 

20.11.11.200 Արգոն 
20.11.11.250 Արգոն գազային կամ հեղուկ 
20.11.11.270 Արգոն պինդ 
20.11.11.300 Գազեր իներտ (բացի արգոնից) 
20.11.11.500 Ջրածին 
20.11.11.600 Ազոտ 
20.11.11.700 Թթվածին 
20.11.12 Ածխածնի երկօքսիդ (ածխաթթվական գազ) և այլ ոչ մետաղների անօրգանական 

թթվածնային միացություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ածխածնի երկօքսիդ (CO2)` անգույն գազ, օդից ծանր, ստացվում է ածխի այրման, 
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կրանյութերի տաքացման կամ թթուներով դրանց մշակման արդյունքում, պահվում է 
պողպատե գլաններում ճնշման տակ (հեղուկ վիճակում), կամ մեկուսապատվածքով 
բեռնարկղերում (պինդ վիճակում, խորանարդների ձևով), օգտագործվում է 
մետաղագործությունում, շաքարի արտադրությունում, խմիչքների գազավորման 
համար, հեղուկ վիճակում` գարեջրի պատրաստման, սալիցիլաթթվի ստացման 
համար, կրակմարիչներուն, իսկ պինդ վիճակում՝ որպես սառնազդակ (սառեցնում է 
մինչև մինուս 800C) և այն: 

- ծծմբի եռօքսիդ (SO3,)` սպիտակ, պինդ, ասեղնաձև բյուրեղներ, խոնավ օդում «ծխում 
է», կլանում և ռեակցիայի մեջ է մտնում ջրի հետ, պահվում է անօդանցիկ երկաթե 
բեռնարկղերում կամ թթուների պահման համար ապակե և խեցեգործական շշերում, 
օգտագործվում է օլեում և պաղլեղ (շիբ) ստանալու համար 

- արսենի եռօքսիդ (As2O3), արսենային անհիդրիդ, արսենի մեկուկես օքսիդ, 
սպիտակ արսեն, ստանում են արսենային հանքաքերի (նիկելի, արծաթի, 
արսենապիրիտի) թրծումից, արսենի եռօքսիդի տեխնիկական տեսակը` բյուրեղային  
սպիտակ փոշի, շատ թունավոր, ապակենման օքսիդը` թափանցիկ, ոչ բյուրեղային 
զանգված է, ճենապակենման օքսիդը` անթափանցիկ, միմյանց սերտակցած 
բյուրեղների տեսքով է 

- ազոտի ենթօքսիդ (N2O)` ջրում լուծվող քաղցրավուն գազ է, սովորաբար հեղուկ 
վիճակում, գազային վիճակում օգտագործվում է որպես թմրանյութ, իսկ հեղուկ և 
պինդ վիճակում, որպես սառնազդակ 

- ազոտի երկօքսիդ (NO2)` 00 C ջերմաստիճանում անգույն հեղուկ, բարձր 
ջերմաստիճաններում` նարնջադարչնագույն, եռման կետը` մոտ 220 C, ուժեղ օքսիդիչ 
է 

- ծծմբի եռօքսիդ (S2O3)` տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, լուծվում է սպիրտում, 
օգտագործվում է սինթետիկ ներկանյութերի արտադրությունում 

- արսենի հնգօքսիդ (As2O5)` ջրում դանդաղ լուծվող շատ թունավոր սպիտակ փոշի, 
ստացվում է արսենի եռօքսիդի օքսիդացմամբ կամ արսենաթթվի (արսենի 
հնգօքսիդը լուծված ջրում) ջրազրկմամբ 

- ածխածնի միաօքսիդ (CO), թունավոր գազ, առանց հոտի և գույնի, պահվում է 
ճնշման տակ, որպես վերականգնիչ օգտագործվում է մետաղագործությունում 

20.11.12.300 Երկօքսիդ ածխածնի 
20.11.12.350 Երկօքսիդ ածխածնի գազային կամ հեղուկ 
20.11.12.370 Երկօքսիդ ածխածնի պինդ 
20.11.12.500 Եռօքսիդ ծծմբի, անհիդրիդ արսենային 
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20.11.12.700 Օքսիդներ ազոտի 
20.11.12.900 Միացություններ ոչ մետաղների անօրգանական թթվածնային այլ 
20.11.13 Հեղուկ և սեղմված օդ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հեղուկ օդ` մատակարարվում է վակուումային շապիկով պողպատե կամ արույրե 
բալոններով, օգտագործվում է թթվածին, ազոտ և հազվագյուտ գազեր, ինչպես նաև 
սառնազդակ կամ պայթուցիկ նյութեր (փայտածխի հետ խառնած) ստանալու համար, 

- հեղուկ օդ, որից հեռացված են իներտ գազերը 

- սեղմված օդ 

20.11.13.100 Հեղուկ օդ 
20.11.13.200 Սեղմված օդ 
20.11.9 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.11.99 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արդյունաբերական և բժշկական նպատակների համար հեղուկ և սեղմված գազերի 
(20.11.11 - 20.11.13 ենթակարգերում ներառված) արտադրության բնագավառի 
ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- մեթանի, էթանի, բուտանի և պրոպանի արդյունահաման բնագավառի 
ծառայությունները (09.10) 

- նավթի վերամշակման ընթացքում դյուրավառվող գազերի` էթանի, բուտանի և 
պրոպանի արտադրության բնագավառի ծառայությունները (19.20.99) 

20.11.99.000 Արդյունաբերական գազերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.12 Ներկանյութեր և գունանյութեր 
20.12.1 Օքսիդներ, պերօքսիդներ և հիդրօքսիդներ 
20.12.11 Ցինկի օքսիդ և պերօքսիդ. տիտանի օքսիդներ  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցինկի օքսիդ (ZnO)` սպիտակ շերտավոր փոշի, որը տաքացնելից դեղնում է, 
ստացվում է մինչև կարմրելը շիկացած ցինկի վրա օդի հոսքի ազդեցությամբ, գազերը 
ներթափանցելով նյութի դատարկությունների մեջ, առաջացնում են քիմիապես 
մաքուր օքսիդի տիրույթներ, օգտագործվում է կոսմետիկ միջոցների, լուցկիների, 
լինօլեումի, խեցեգործական ամանեղենի արտադրությունում և այլ նպատակներով 

- ցինկի պերօքսիդ (ZnO2)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
բժշկության մեջ և կոսմետիկ միջոցների արտադրությունում 

- տիտանի երկօքսիդ կամ տիտանի անհիդրիդ (TiО2)` սպիտակ գույնի ոչ բյուրեղային 
փոշի, տեսակարար կշիռը՝ մոտ 4, որպես գունանյութ դասակարգվում է տվյալ 
ենթակարգում միայն մաքուր վիճակում (չենթարկված մակերևութային մշակման), 
կայուն է լույսի ազդեցության նկատմամբ, սպիտակ գունանյութերից ունի առավել 
բարձր պատման հատկություն, օգտագործվում է որպես լցանյութ թափանցիկ թուղթ 
ստանալու համար, վիսկոզի թելքի սպիտակեցման համար, ինչպես նաև ապակու, 
ներկերի, պլաստիկների արտադրությունում, խեցեգործական և ռետինե 
արտադրությունում 

 

Բացառվում է` 

- բնական ցինկի օքսիդը և ցինկիտը (07.29.15) 

- ցինկի արտադրության մնացուկները (24.43) 

- ցինկի հիդրօքսիդը (Zn(OH)2), դոնդողային շպարը և հիդրոպերօքսիդը (24.12.13) 

- ցինկի օքսիդը խառնուկներով (20.12.24) 

- ցինկատները (20.13.51) 

- բնական տիտանի երկօքսիդը (ռուտիլ, անատազ, բրուկիտ), հանքաքարը (07.29.19) 

- օրթոտիտանաթթուն (Ti(OH)2) և մետատիտանաթթուն (TiO(OH)2) (24.12.13) 

- 24.12.12 ենթակարգի խառնուրդները 

- տիտանատները (24.13.41) 

- բնական երկաթի տիտանատը (07.29.19) 

20.12.11.300 Օքսիդ ցինկի, պերօքսիդ ցինկի 
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20.12.11.500 Օքսիդ տիտանի 
20.12.12 Քրոմի, մանգանի, կապարի, պղնձի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քրոմի եռօքսիդ կամ քրոմի անհիդրիդ (CrO3)` նարնջագույն կամ կարմիր 
թիթեղների կամ ասեղների տեսքով, լավ լուծվում են ջրում, տեսակարար կշիռը՝ մոտ 
2,8, սպիրտի հետ խառնելիս կազմում են պայթավտանգ խառնուրդ, օգտագործվում 
են որպես օքսիդիչ օրգանական քիմիայում  

- քրոմի եռօքսիդ (Cr2O3)` շատ պինդ, ջրում չլուծվող ձիթապտղի կանաչ գույնի, փոշու 
կամ բյուրեղների տեսքով նյութ, տեսակարար կշիռը` մոտ 5, մաքուր վիճակում 
օգտագործվում է որպես ներկանյութ, օգտագործվում է նաև սովորական և 
տպագրական ներկերի պատրաստման համար, ապակու (գունավոր օպտիկական 
ապակի), ճենապակու և կաուչուկի արտադրությունում, հղկանյութերի և հրահեստ 
աղյուսի պատրաստման համար, հակաքայքայիչ պատրաստուկների համար և քրոմի 
մետաղագործությունում 

- քրոմի հիդրօքսիդ, վերը նշված օքսիդների հիդրատներ (կանաչ քրոմի հիդրօքսիդ 
(Сr2О3 . 2H2O) և մանուշակագույն քրոմի հիդրօքսիդ) 

  - մանգանի երկօքսիդ (մանգանի անհիդրիդ, MnO2)` ջրում չլուծվող 
դարչնագույն կամ սևավուն զանգված կամ փոշի, տեսակարար կշիռը մոտ՝ 5, ուժեղ 
օքսիդիչ, ստացվում է մանգանային աղի վրա կալիումի պերմանգանատի թույլ 
թթվային լուծույթի ազդեցությամբ, օգտագործվում է հրատեխնիկայում, օրգանական 
սինթեզում, հակագազերում, կուտակիչներում որպես ապաբևեռիչ, խեցեգործական 
արտադրությունում, տպագրական ներկերի, ներկանյութերի, որոշ մածիկների և 
սինթետիկ կիսաթանկարժեք քարերի արտադրությունում (արհեստական նռնաքարի), 
ինչպես նաև ապակու արտադրությունում 

- մանգանի օքսիդ (MnO)` ջրում չլուծվող մոխրավուն կամ կանաչավուն փոշի, 
տեսակարար կշիռը՝ մոտ 5,1, օգտագործվում է մանածագործական 
արդյունաբերությունում (գործվածքների դաջում) 

- մանգանի եռօքսիդ (Mn2O3)` ջրում չլուծվող դարչնագույն կամ սև փոշի է, 
տեսակարար կշիռը՝ մոտ 4,8, օգտագործվում է գործվածքների դաջման համար, 
որպես ներկանյութ խեցեղենի համար, ապակու արտադրությունում, որպես 
կատալիզորդ ոչ օրգանական և օրգանական քիմիայում  

- մանգանի քառօքսիդ (Mn3O4) 

- մանգանի օքսիդ (Mn2O7)` մուգ դարչնագույն հեղուկ, խոնավություն կլանող, ճայթում 
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է 400 C-ին մոտ ջերմաստիճանում 

- կապարի օքսիդ (PbO) (մասիկոտ)` բաց դեղին փոշի, ստացվում է կապարի կամ 
ցերուսիտի օդում տաքացումից, ջերմաստիճանի հետագա բարձրացման դեպքում 
(կարմիր շիկացման կետից բարձր) առաջանում է համահալված օքսիդ (գլյոտ), 
նարնջադեղին փոշու տեսքով, օգտագործվում է բյուրեղապակու արտադրությունում, 
արծնների, լուցկիների, ներկերի, չորուցիչների պատրաստման համար 

- կապարի քառօքսիդ` թունավոր, նարնջակարմիր փոշի է, տեսակարար կշիռը` 8-ից 
մինչև 9-ը, ստացվում է մասիկոտից, օգտագործվում է որպես հախճապակե ջնարակ, 
ինչպես նաև բյուրեղապակու և օպտիկական ապակու արտադրությունում 

- կապարի երկօքսիդ (РbО2)` ջրում չլուծվող դարչնագույն փոշի, ստացվում է 
ազոտական թթվով աղանման կապարի օքսիդի մշակումից կամ կապարի նիտրատի 
էլեկտրոլիզով, օգտագործվում է լուցկիների, կուտակիչների թիթեղների, ինչպես նաև 
մանածագործական արտադրությունում 

 

Բացառվում է` 

- բնական մանգանի օքսիդը (պիրոլուզիտ), հիդրատացված բնական մանգանի 
երկօքսիդը (պսիլոմելան) (07.29.19) 

- մանգանի հիդրօքսիդը (20.12.19) 

- մանգանիտները և պերմանգանատները (20.13.51) 

- մանգանաթթուն (20.12.19) 

- պլումբատները (20.13.51)   

- բնական միարժեք պղնձի օքսիդը (կուպրիտ) և բնական երկարժեք պղնձի օքսիդը 
(տենորիտ) (07.29.11) 

20.12.12.100 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ քրոմի 
20.12.12.150 Եռօքսիդ քրոմի 
20.12.12.190 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ քրոմի (բացի քրոմի եռօքսիդից) 
20.12.12.300 Օքսիդներ մանգանի 
20.12.12.350 Երկօքսիդ մանգանի 
20.12.12.390 Օքսիդներ մանգանի (բացի մանգանի երկօքսիդից) 
20.12.12.500 Օքսիդներ կապարի, սուսր կապարի (կարմիր և նարնջագույն) 
20.12.12.530 Օքսիդկապարի (մասիկոտ, գլյոտ) 
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20.12.12.550 Սուսր կապարի (կարմիր և նարնջագույն) 
20.12.12.700 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ պղնձի 
20.12.19 Այլ մետաղների օքսիդներ, պերօքսիդներ և հիդրօքսիդներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական երկաթի օքսիդի հիմքով հողաներկեր, 70% -ից ոչ պակաս երկաթի 
զանգվածային մասով, վերածված Fe2O3-ի (օրինակ՝ բնական երկաթահողաներկ, 84% 
եռարժեք երկաթի օքսիդի պարունակությամբ (58,8% մաքուր երկաթ)) 

- երկարժեք երկաթի օքսիդ (Fe2O3)` նրբամանրահատիկ փոշի, սովորաբար կարմիր 
գույնի, երբեմն մանուշակի, դեղնավում կամ սև գույնի, ստացվում է ջրազրկված 
երկաթի սուլֆատից կամ բնական երկաթի օքսիդից, ներառվում է տվյալ դիրքում 
միայն գունանյութերի տեսքով կամ մաքուր վիճակում, օգտագործվում է սովորական 
և հակաքայքայիչ ներկերի պատրաստման համար, մետաղների և ապակու ողորկման 
նյութերի պատրաստման համար, թերմիտների արտադրությունում, քարածխային 
գազի մաքրման համար և այլն 

- երկարժեք երկաթի հիդրօքսիդ (Fe(OH)2)` սպիտակ գույնի պինդ նյութ, ստացվում է 
երկարժեք երկաթի աղի վրա ալկալիական հիմքի ազդեցությամբ, թթվածնի 
առկայության դեպքում վերածվում է եռարժեք երկաթի հիդրօքսիդի 

- եռարժեք երկաթի հիդրօքսիդ (Fe(OH)3)` ժանգագույն, կարմրադարչնագույն կամ 
փայլուն մանուշակագույն նյութ, ստացվում է եռարժեք երկաթի աղի վրա 
ալկալիական հիմքի ազդեցությամբ, ներառվում է տվյալ դիրքում միայն 
գունանյութերի տեսքով կամ մաքուր վիճակում, օգտագործվում է բարդ ներկերի 
պատրաստման համար 

- կոբալտի օքսիդ (CoO)` մոխրագույն, դարչնագույն կամ կանաչավուն փոշի  

- կոբալտի եռօքսիդ (Со2О3)` սև փոշի 

- կոբալտի քառօքսիդ (Co3O4)` աղանման կոբալտի օքսիդ, սև փոշի 

- արդյունաբերական կոբալտի օքսիդներ` մոխրավուն կամ սև փոշի, կազմված է 
կաբալտի օքսիդից և աղանման կոբալտի օքսիդից տարբեր հարաբերակցությամբ 

- կոբալտի հիդրոքսիդներ՝ երկարժեք կոբալտի հիդրօքսիդ (Co(OH)2) և եռարժեք 
կոբալտի հիդրօքսիդ (Сo(OH)3) 

Կոբալտի օքսիդները և հիդրօքսիդներն օգտագործվում են արծնների 
արտադրությունում, գեղանկարչությունում օգտագործվող վառ երկնագույն և այլ 
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ներկերի պատրաստման համար, օպտիկական ապակիների գունավորման համար: 

- լիթիումի օքսիդ (Li2O) և հիդրօքսիդ (LiОH)` ջրում լուծվող սպիտակ փոշիներ, 
ստացվում են լիթիումի նիտրատից, օգտագործվում են լուսանկարչությունում և 
լիթիումի աղեր ստանալու համար 

- վանադիումի հնգօքսիդ (V2O2)` ջրում համարյա չլուծվող, ոչ բյուրեղային  կամ 
բյուրեղային նյութ, փոշու կամ կտորների տեսքով, դեղին կամ կարմրադարչնագույն, 
ստացվում է բնական վանադատից, վանադինիտից, կառնոտիտից, օգտագործվում է 
վանադիումի աղեր, որոշ ներկեր ստանալու համար, նաև որպես կատալիզորդ 
ծծմբաթթվի, ֆտալային անհիդրիդի և սինթետիկ էթանոլի արտադրությունում 

- վանադիումի հիդրօքսիդներ  

- երկարժեք նիկելի օքսիդ (NiO)` կանաչավում մոխրագույն փոշի, խտությունը և 
երանգը կախված է պատրաստման եղանակից, ստացվում է նիտրատի կամ 
կարբոնատի շիկացմամբ, օգտագործվում է արծնների պատրաստման համար, 
որպես ներկող նյութ ապակու արտադրությունում և կատալիզորդ օրգանական 
սինթեզում 

- եռարժեք նիկելի օքսիդ (Ni2O3)` սև փոշի, օգտագործվում է որպես ներկող նյութ 
արծնների պատրաստման համար, ալկալիական կուտակիչներում օգտագործվող 
վանդակավոր թիթեղների համար 

- երկարժեք նիկելի հիդրօքսիդ (Ni(OH)2)` մանր կանաչ փոշի, օգտագործվում է որպես 
բաղկացուցիչ մաս ալկալիական կուտակիչների թիթեղների և նիկելի կատլիզորդների 
արտադրությունում 

- գերմանիումի երկօքսիդ (GeО2)` ջրում թույլ լուծվող սպիտակ փոշի, ստացվում է 
բնական գերմանիտից մետաղագործական գործընթացներում, օգտագործվում է 
մետաղական գերմանիումի, հատուկ ապակիների արտադրությունում, բժշկությունում 

- ցիրկոնիումի երկօքսիդ (ZrО2)` հրահեստ սպիտակավուն փոշի, հալվում է 26000C 
ջերմաստիճանում, արհեստական օքսիդը ստացվում է հանքաքարից կամ 
ցիրկոնիումի աղերից, կայուն է քիմիական ազդակների նկատմամբ, օգտագործվում է 
որպես հրահեստ նյութ, գունանյութերի (որպես պղտորիչ) և խեցեղենի (որպես 
հղկանյութ) արտադրությունում, ապակու արտադրությունում (կազմում է ապակիների 
բաղկացուցիչ մասը), ինչպես նաև որպես կատալիզորդ 
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Բացառվում է` 

- կավի, կալցիումի սուլֆատի հետ երկաթի օքսիդի խառնուրդները (20.30) 

- եռարժեք երկաթի հիդրօքսիդի և ածխածնի խառնուրդը (20.30.12) 

- երկարժեք երկաթի հողաներկերը, 70% -ից պակաս երկաթի զանգվածային մասով, 
վերածված Fe2O3-ի կամ խառնված ուրիշ հողաներկերի հետ, թերթաքարային 
երկաթի օքսիդը (08.91.19) 

- 07.10.10 ենթակարգի երկաթի հանքաքարերը 

- երկաթի օքսիդաթաղանթը (24.10.71) 

- գազի մաքրման համար ալկալիացված երկաթի օքսիդը (20.59) 

- կիսաթանկարժեք քարերի տեսքով երկաթի օքսիդը (08.99.21) 

- ֆեռատները (20.13.51) 

- արդյունաբերական կոբալտի օքսիդները, որոնք ստացվում են արծաթ պարունակող 
հանքաքարերի մշակման արդյունքում (27.43.31) 

- բնական հիդրատացրած կոբալտի օքսիդը (07.29.19) 

- վանադատը, վանադինիտը, կառնոտիտը (07.29.19) 

 

 

- մոլիբդենի եռօքսիդ (MoO3)` ջրում չլուծվող, սպիտակ բյուրեղային նյութ, ստացվում է 
բնական սուլֆիդից (մոլիբդենիտից), օգտագործվում է որպես կատալիզորդ 
օրգանական սինթեզում (ֆտալային անհիդրիդի արտադրություն), երկնագույն 
օքսիդներն օգտագործվում են գեղանկարչությունում 

- մոլիբդենի հիդրօքսիդներ, մոլիբդենային թթու (H2MoО4)` ջրում թույլ լուծվող 
սպիտակ կամ դեղնավուն փոշի, օգտագործվում է խեցեգործությունում, ինչպես նաև 
որպես կատալիզորդ 

- ծարիրի օքսիդ կամ ծարիրային անհիդրիդ (Sb2O3)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի 
կամ ասեղնաձև բյուրեղներ, ստացվում է մետաղի օքսիդացմամբ կամ բնական 
սուլֆիդից, օգտագործվում է ներկերի, արծնների (մետաղի արծնապատում), 
ճենապակու ջնարակի պատրաստման համար, սինթետիկ թանկարժեք և 
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կիսաթանկարժեք քարեր ստանալու համար, լամպերի ապակու արտադրությունում  

- ծարիրի հնգօքսիդ (Sb2O5)` դեղին փոշի, ստացվում է մետաղի օքսիդացմամբ կամ 
նիտրատի շիկացմամբ, օգտագործվում է որպես պղտորիչ ոչ թափանցիկ արծնների 
արտադրությունում և անտիմոնատներ ստանալու համար 

- ծարիրի օքսիդ (Sb2O4)` սպիտակ փոշի 

 

Տվյալ դիրքը ներառում է` 

- բերիլիումի օքսիդ (BeO)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, կարող է բյուրեղանալ, 
ստացվում է բերիլիումի սուլֆատից կամ նիտրատից, օգտագործվում է բերիլիումի 
աղեր, սինթետիկ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ստանալու համար, ինչպես 
նաև որպես կատալիզորդ  

- բերիլիումի հիդրօքսիդ (Be(OH)2), սպիտակ փոշի  

- կալցիումի օքսիդ (CaO), հիդրօքսիդ (Ca(OH)2) մաքուր վիճակում (չպարունակող 
կավ, երկաթի օքսիդներ, մագնիում) 

- հալած կիր` անգույն բյուրեղներ բարձր աստիճանի մաքրության (մոտ 98% 
կալցիումի օքսիդ), ստացվում է էլեկտրավառարաններում չհանգած կրի հալմամբ, 
օգտագործվում է վառարանների հրահեստ ներպատման, հալքանոթների 
պատրատման համար, փոքր բեկորներով ավելացվում է բետոնին, 
մաշակայունության բարձրացման համար 

- կալցիումի պերօքսիդ (CaO2)` սպիտակ կամ դեղնավուն փոշի, CaO2-ի հիդրատը 
(պարունակում է ջրի 8 մոլեկուլ) չափավոր լուծվում է ջրում, օգտագործվում է որպես 
մանրէասպան և լվացող նյութ (դետերգենտ) բժշկությունում և կոսմետիկական 
արտադրությունում 

- երկարժեք մանգանի հիդրօքսիդ (Mn(OH)2)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի  

- եռարժեք մանգանի հիդրօքսիդ (Mn(OH)3)` դարչնագույն փոշի, ստացվում է 
եռարժեք մանգանի օքսիդից (Mn2O3), օգտագործվում է ներկեր և մանգանի լինոլեատ 
ստանալու համար 

- աղանման մանգանի հիդրօքսիդ` ստացվում է եռարժեք մանգանի քառօքսիդից 
(Mn3Օ4) 

- կադմիումի օքսիդ (CdO)` դարչնադեղին փոշի, ստացվում է կարբոնատի կամ 
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հիդրօքսիդի շիկացմամբ, օգտագործվում է խեցեղենի արտադրությունում և որպես 
կատալիզորդ 

- կադմիումի հիդրօքսիդ (Cd(OH)2)` սպիտակ փոշի 

- երկարժեք անագի օքսիդ (SnO)` կախված ստացման եղանակից սև կամ մոխրագույն 
բյուրեղներ կամ ձիթապտղի դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է երկարժեք անագի 
աղեր ստանալու համար, որպես վերականգնիչ և կատալիզորդ օրգանական 
սինթեզում 

- քառարժեք անագի օքսիդ (անագի անհիդրիդ, երկօքսիդ SnО2)` ջրում չլուծվող 
սպիտակ (սպիտակ անագ) կամ մոխրագույն (անագի անհիդրիդ) փոշի, սպիտակ 
փոշին օգտագործվում է որպես պղտորիչ խեցեգործական և ապակու 
արտադրությունում, մոխրագույնը` մետաղների, հայելիների ողորկման համար 
(«ողորկող» փոշի), անագի երկօքսիդը SnО2 օգտագործվում է նաև ստանատներ 
ստանալու համար 

- քառարժեք անագի հիդրօքսիդ (անագաթթու (Sn(OH)4))` սպիտակ փոշի, որը 
վերածվում է մետանագաթթվի 

- մետանագաթթու` ջրում չլուծվող փոշի, օգտագործվում է որպես պղտորիչ 
խեցեգործական արտադրությունում և որպես հղկանյութ ապակու արտադրությունում, 
ինչպես նաև ստանատներ ստանալու համար 

- վոլֆրամի եռօքսիդ (վոլֆրամի անհիդրիդ, վեցարժեք վոլֆրամի օքսիդ)(WO3)` ջրում 
չլուծվող կիտրոնի դեղին բյուրեղային նյութ, ստացվում է բնական վոլֆրամատների 
մշակման մետաղագործական գործընթացների արդյունքում, օգտագործվում է 
վոլֆրամ ստանալու համար 

- վոլֆրամի հիդրօքսիդ, այդ թվում վոլֆրամական թթու (H2WO4), դեղին հիդրատ է, 
օգտագործվում է վոլֆրամատներ ստանալու համար 

- սնդիկի օքսիդներ, ներառյալ սնդիկի օքսիդ (HgO)` կարմիր բյուրեղային փոշի 
(կարմիր օքսիդ), ստացվում է սնդիկի նիտրատի շիկացմամբ կամ դեղին ոչ 
բյուրեղային փոշի (դեղին օքսիդ), ստացվում է սնդիկի օքսիդացմամբ կամ 
ալկալիական մետաղի հիդրօքսիդի միջոցով սնդիկի քլորիդի լուծույթի նստեցմամբ, 
օգտագործվում են ակնաբուժությունում, ծովային նավերի ներկերի պատրաստման 
համար, սնդիկի աղեր ստանալու համար, ինչպես նաև որպես կատալիզորդ 

- բիսմութի եռօքսիդ (Bi2O3)` ջրում չլուծվող բաց դեղին փոշի, տաքացնելուց կարմրում 
է, ստացվում է բիսմութի նիտրատից կամ կարբոնատից, օգտագործվում է 
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խեցեգործական և ապակու արտադրությունում 

- բիսմութի հնգօքսիդ (կարմիր օքսիդ, Bi2О5)` դարչնակարմիր փոշի  

- բիսմութի հիդրօքսիդ (Bi(OH)3) 

 

Բացառվում է` 

- չհանգած կիրը (կալցիումի օքսիդ) և հանգած կիրը (կալցիումի հիդրօքսիդ) 
(23.52.10) 

- բնական եռարժեք մանգանի հդրօքսիդը (մանգանիտը) (07.29.19)  

- հիդրատացրած մանգանի օքսիդները (20.12.12) 

- երկարժեք անագի աղերը (20.13) 

- «ողորկող» փոշին, որը կազմված է քառարժեք անագի օքսիդի և կապարի օքսիդի 
խառնուրդից (20.59) 

- ստանատները (20.13.51) 

- բնական անագի օքսիդը (հանքաքար կասիտերիտ) (07.29.15) 

- վոլֆրամատները (20.13.41)  

- բնական վոլֆրամի օքսիդը (վոլֆրամական օխրա, վոլֆրամիտ) (08.91.19) 

- բնական բիսմութի օխրան, հիմնականում կազմված եռօքսիդներից (07.29.19) 

- օքսիդների խառնուրդները (20.30) 

- բնական մոլիբդենի օքսիդը (մոլիբդենային օխրա, մոլիբդիտ) (08.91.19) 

- անտիմոնիտները (20.13.51) 

- հանքաքարերը, այսինքն բնական ծարիրի օքսիդները (սենարմոնտիտ և 
վալենտինիտ), բնական ծարիրի օքսիդը (ցերվանտիտ) (20.13.51) 

- բնական նիկելի օքսիդը (բունսենիտ) (08.91.19) 

- ոչ մաքուր նիկելի օքսիդները, օրինակ՝ հատիկավոր, շեղջաքարացած նիկելի 
օքսիդները (24.45.12) 
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- բնական ցիրկոնիունի օքսիդը (բադելեիտ) (07.29.19)  

- բնական գերմանիտը (07.29.12) 

20.12.19.100 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ երկաթի 
20.12.19.130 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ երկաթի, 70%-ից ոչ պակաս երկաթի օքսիդի 

զանգվածային մասով 
20.12.19.150 Հողաներկեր (ներկանյութեր հանքային), 70% -ից ոչ պակաս երկաթի օքսիդի 

զանգվածային մասով 
20.12.19.300 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ կոբալտի, օքսիդներ կոբալտի տեխնիկական 
20.12.19.500 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ լիթիումի և վանադիումի 
20.12.19.530 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ լիթիումի 
20.12.19.550 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ վանադիումի 
20.12.19.600 Օքսիդներ նիկելի և գերմանիումի, հիդրօքսիդ նիկելի, երկօքսիդ ցիրկոնիումի 
20.12.19.630 Օքսիդ և հիդրօքսիդ նիկելի 
20.12.19.650 Օքսիդ գերմանիումի և երկօքսիդ ցիրկոնիումի 
20.12.19.700 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ մոլիբդենի և ծարիրի 
20.12.19.730 Օքսիդներ և հիդրօքսիդներ մոլիբդենի 
20.12.19.750 Օքսիդներ ծարիրի 
20.12.19.900 Հիմքեր ոչ օրգանական այլ, օքսիդներ, հիդրօքսիդներ, պերօքսիդներ այլ մետաղների 
20.12.2 Դաբաղման կամ ներկման լուծամզուքներ. տանիններ և դրանց ածանցյալներ. 

ներկանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.12.21 Սինթետիկ օրգանական ներկանյութեր և կազմություններ դրանց հիմքով. 

սինթետիկ օրգանական նյութեր, օգտագործվող որպես օպտիկական 
գունազերծիչներ կամ լուսակիրներ. գունավոր լաքեր և կազմություններ դրանց 
հիմքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օրգանական սինթետիկ ներկող չխառնված նյութեր և օրգանական սինթետիկ 
ներկող նյութեր, նոսրացրած նյութերով, որոնք չունեն ներկող հատկություններ 
(օրինակ՝ անջուր նատրիումի սուլֆատ, նատրիումի քլորիդ, դեկստրին, օսլա), 
սովորաբար լինում են փոշու, բյուրեղների, մածուկների և այլ ձևերով 

- իրար խառնած տարբեր տեսակի օրգանական սինթետիկ ներկող նյութեր 

- օրգանական սինթետիկ ներկող նյութերի խտացրած դիսպերսիաներ 
պլաստիկների, բնական ռետինի, սինթետիկ կաուչուկների, պլաստիկարարների և 
այլնի մեջ 

- օրգանական սինթետիկ ներկող նյութերի խառնուրդներ, սովորաբար մածուկների 
ձևով 
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- օրգանական սինթետիկ ներկող նյութերի հիմքով այլ բաղադրանյութեր 

դրանք են` նիտրոզա- կամ նիտրոմիացություններ, միա- կամ 
բազմիզոմիացություններ, ստիլբեններ, թիազոլներ, կարբազոլներ, քինոնիմիններ, 
օքսազիններ, թիազիններ, ինդոֆենոլներ կամ ինդամիններ, քսանթիններ, 
ակրիդիններ, քինոլիններ, երկ- կամ եռաֆենիլմեթաններ, հիդրօքսիքինոններ, 
անթրաքինոններ, սուլֆացած ինդիգոիդներ, այլ կաթսայական ներկանյութեր կամ 
գունանյութեր, այլ ծծմբային ներկանյութեր կամ գունանյութեր, ինդիգոզոլեր և այլն, 
ֆոսֆորվոլֆրամական կանաչ և այլն, ֆտալացիանիններ և դրանց 
մետաղամիացությունները, ներառյալ սուլֆացած ածանցյալները, սինթեզով 
ստացված կարոտինոիդներ 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև` 

- օրգանական սինթետիկ մթերքներ, որոնք օգտագործվում են որպես 
ֆլուորեսցենտող սպիտակեցնող նյութեր (օպտիկական սպիտակեցման նյութեր)` 
սովորաբար կազմված են ստիլբենների ածանցյալներից, կլանում են 
անդրամանուշակագույն ճառագայթները և գոյացնում են տեսանելի ճառագայթում, 
որը թվացյալ ավելացնում է այդ նյութերով վերջնամշակած սպիտակ գույնի 
արտադրատեսակների սպիտակությունը, բարելավելով մանածագործվածքային 
նյութերի արտաքին տեսքը (այստեղ դասակարգվում է նաև լեղակը)  

- օրգանական սինթետիկ նյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես լուսակիրներ` 
լույսի ճառագայթների ազդեցությամբ տալիս են ֆլուորեսցենտային կամ 
լյումինեսցենտային արդյունք, օգտագործում են որպես հավելանյութ գունանյութերի 
համար, դրանց պայծառությունը բարձրացնելու համար 

- որպես լուսակիրներ օգտագործվող օրգանական նյութերի խառնուրդները և դրանց 
խառնուրդները սինթետիկ օրգանական ներկանյութերի հետ 

- լաքեր ներկային, բաղադրություններ դրանց հիմքով 

- թթվային ներկանյութեր` ջրում լուծվող անիոնային ներկանյութեր (լուծելիության 
հատկությունը պայմանավորված է սուլֆախմբերի առկայությամբ), որոնք 
օգտագործվում են սպիտակուցային և պոլիամիդային թելքերի համար 

- խածատիչ ներկանյութեր` ջրում լուծվող բաղադրություններ խածանյութով, օրինակ 
քրոմի աղերով  

- հիմնային ներկանյութեր` ջրում լուծվող կատիոնային ներկանյութեր, որոնք 
օգտագործվում են ակրիլանիտրիլի հիմքով վերափոխված թելքերի, վերափոխված 
նայլոնային կամ վերափոխված բազմաեթերային թելքերի կամ չսպիտակեցված թղթի 
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համար  

-մանավորված է սուլֆա- կամ կարբօքսիլային խմբերի առկայությամբ), 
օգտագործվում են բամբակի, վերականգնված թաղանթանյութի, թղթի, կաշվի, որոշ 
դեպքերում նայլոնի համար 

- կաթսայական ներկանյութեր` ոչ իոնագենային ներկանյութեր, որոնք ալկալիական 
միջավայրում ընդունում են ջրալուծելի լեյկոձև, այդ ձևով օգտագործվում են 
թաղանթանյութի թելքերի համար 

- ռեակցունակ ներկանյութեր, որոնք թելքերի մոլեկուլների ֆունկցիոնալ խմբերի հետ 
ռեակցիաների արդյունքում կպչում են այդ թելքերին (սովորաբար բամբակե, բրդե, 
նայլոնե), առաջացնելով կովալենտ կապ 

- գունանյութեր` սինթետիկ օրգանական ներկող նյութեր, զանազան քիմիական 
կառուցվածքով, պահպանում են բյուրեղային ձևը կամ միկրոմասնիկների ձևը 
կիրառման լրիվ գործընթացի ընթացքում (ի տարբերություն ներկանյութերի, որոնք 
լուծման կամ գոլորշիացման ընթացքում կորցնում են բյուրեղային կառուցվածքը), 
դրանց են պատկանում վերը նշված որոշ ներկանյութերի չլուծվող մետաղների աղերը 

- լուծվող ներկանյութեր, որոնք լուծվում են օրգանական լուծիչներում և 
օգտագործվում են սինթետիկ թելքի ներկման համար կամ այլ նպատակների համար 

- գունավոր լաքեր` ջրում չլուծվող բաղադրանյութեր, որոնք ստացվում են հանքային 
հիմքով օրգանական սինթետիկ ներկանյութերի (անկախ ջրում լուծելիության 
հատկություններից) կամ բնական ներկանյութերի (բուսական կամ կենդանական 
ծագման) ամրապնդմամբ` որդանաներկի բոսորագույն լաք, դեղին, կարմիր փայտի 
հիմքով լաքեր, որոնք օգտագործվում են տպագրական ներկերի, յուղաներկերի, 
ջրաներկերի, օշարակների և այլ հրուշակեղենի ներկող նյութերի, պատի 
պաստառների արտադրությունում 

- գունավոր լաքերի խտացրած դիսպերսիաներ պլաստիկներում, կաուչուկում, 
պլաստիֆիկատորներում և այլ միջավայրերում 

- գունավոր լաքերի հիմքով ուրիշ բաղադրանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
ցանկացած նյութերի ներկման համար կամ որպես բաղադրամաս ներկող 
բաղադրանյութերի արտադրությունում 

- դիսպերսային ներկանյութեր` ջրում չլուծվող, ոչ իոնագենային ներկանյութեր, 
պարունակում են ռեակցունակ խմբեր, որոնք ապահովում են քիմիական 
փոխազդեցությունը պոլիամիդային թելքի NH2- խմբերի հետ, օգտագործվում են 
բազմաեթերային, նայլոնային կամ ուրիշ պոլիամիդային թելքերի, ակրիլային թելքերի 
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ներկման, ինչպես նաև որոշ ջերմապլաստիկների մակերևութային պատման համար: 

 

Բացառվում է` 

- լյումինեսցենտայինից տարբերվող տեսակների օրգանական նյութերը, օրինակ ոչ 
այնքան մաքուր կամ ուրիշ բյուրեղային կառուցվածքով նյութերը, այդ թվում 
սալիցիլալդազինը, որն որպես ծակոտկագոյացուցիչ նյութ օգտագործվում է կաուչուկի 
արտադրությունում (20.14.44) 

- ոչ օրգանական գունանյութերի հետ խառնուրդները (20.30.12) 

- ոչ ջրային միջավայրում դիսպերսված գունանյութերը, հեղուկ կամ մածուկանման 
(20.30.22) 

- օրգանական սինթետիկ ներկանյութերը, փաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար (20.30.22) 

- դիազոնիումի որոշ աղերը, որոնք ներկման ընթացքում կարող են թելքի վրա 
ազոբաղադրիչից առանձին պատվել  

- ներկանյութի պատրաստման տարբեր փուլերում ստացված միջանկյալ նյութերը, 
որոնք ներկանյութ չեն հանդիսանում, օրինակ միաքլորքացախաթթու, 
բենզոլսուլֆոնային կամ նավթասուլֆոնային թթու, ռեզորցին, քլորնիտրաբենզոլ, 
նիտրա- կամ նիտրոզաֆենոլ, նիտրոզամիններ, անիլին, ամինների ազոտավորված 
կամ սուլֆացած ածանցյաներ, բենզիդին, ամինանավթասուլֆաթթուներ, 
անթրաքինոն, մեթիլանիլիններ, որոնք նկատելիորեն տարբերվում են տվյալ 
ենթակարգում դասակարգվող հում չմաքրած, քիմիական առումով պատրաստ 
նյութերից 

- որպես ներկանյութ չօգտագործվող նյութերը, օրինակ ազուլենները (20.14.12), 
եռնիտրաֆենոլը կամ երկնիտրաօրթոկրեզոլը (20.14.24), 
հեքսանիտրաերկֆենիլամինը (20.14.41), մեթիլօրանժը (20.14.44), բիլիռուբինը, 
բիլիվերդինն ու պորֆիրիտները (20.14.52), ակրիֆլավինը (20.59) 

- ջրում չլուծվող օրգանական սինթետիկ ներկանյութերը, որտեղ հանքային տարրերը 
կազմում են մոլեկուլի բաղկացուցիչ մասը, օրինակ սուլֆացած ներկանյութերի 
կալցիումի աղերը կամ հիմնային ներկանյութերի աղերը, ֆոսֆորի, մոլիբդենի և 
վոլֆրամի կոմպլեքսային թթուների հետ (20.12.21) 

- ճապոնական (կամ չինական) լաք, բուսական ծագման հյութեր (10.89.15) 
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20.12.21.100 Ներկանյութեր դիսպերսային և բաղադրություններ դրանց հիմքով 
20.12.21.200 Ներկանյութեր թթվային և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով, ներկանյութեր 

խածատիչ և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով 
20.12.21.300 Ներկանյութեր հիմնային և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով 
20.12.21.400 Ներկանյութեր ուղղակի և բաղադրանյութեր դրանց հիմքով 
20.12.21.500 Ներկանյութեր օրգանական սինթետիկ այլ 
20.12.21.600 Նյութեր սպիտակեցնող ֆլուորեսցենտային 
20.12.21.700 Լաքեր ներկային, բաղադրություններ ներկային լաքերի հիմքով 
20.12.22 Դաբաղման լուծամզուքներ բուսական ծագման. տանիններ և դրանց աղեր, պարզ 

և բարդ եթերներ և այլ ածանցյալներ. ներկանյութեր բուսական և կենդանական 
ծագման 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դաբաղման լուծամզուքներ, որոնք ստանում են կաղնուց, շագանակենուց, սոճուց, 
ակացիայից, աղտորից, և այլնից, պատրաստում են մանրացված բուսական 
նյութերից (բնափայտից, կեղևից, տերևներից, պտուղներից, արմատներից և այլ) 
տաք ջրով լուծահանմամբ, որից հետո այդ հեղուկը զտում են, խտացնում և որոշ 
դեպերում մշակում սուլֆիտներով, ստանալով հեղուկ լուծամզուքներ (հետագա 
խտացմամբ դրանք կարելի է վերածել մածուկի կամ պինդ նյութի), պարունակում են 
տարբեր հարաբերակցությամբ տանիններ, ինչպես նաև շաքարներ, հանքային աղեր, 
օրգանական թթուներ և այլն, սովորաբար լինում են դեղին, կարմրավուն կամ 
դարչնագույն  

- տանիններ և դրանց աղեր, եթերներ պարզ և բարդ, այլ ածանցյալներ` տանինները 
սպիտակ կամ դեղնավում ոչ բյուրեղային փոշի են, որոշ դեպքերում փաթիլանման 
կամ ասեղնաձև բյուրեղների ձևով, ստանում են հում բուսական նյութերից կամ վերը 
նշված լուծամզուքներից լուծահանմամբ պարզ եթերով կամ սպիրտով և համարվում 
են բուսական դաբաղման նյութերի գլխավոր ակտիվ բաղադրիչները, տանինի 
տարածված տեսակն է` ընկուզանման գխտորից ջրով լուծահանված դաբաղաթթուն, 
տանինների այլ տեսակներն են` կաղնու կեղևից, շագանակենու բնափայտից, 
ակացիայից և այլ բուսական նյութերից տանինները, օգտագործվում են որպես 
խածանյութեր ներկման ընթացքում, տպագրական ներկերի արտադրությունում, 
գինիների, գարեջրերի պազեցման համար, դեղագործությունում, 
լուսանկարչությունում. այստեղ են դասակարգվում նաև ալյումինի, բիսմութի, 
կալցիումի, երկաթի, մանգանի, սնդիկի, ցինկի, գեքսամեթիլենքառամինի, ֆենազոնի 
տանատներ, տանինների այլ ածանցյալներ  

- տարբեր ծառերի բնափայտից ստացված բուսական ներկանյութեր և ներկիչ 
լուծամզուքներ` հեմատեին, հեմատոքսիլին, սկումպիա, կուբա, տամպիկո, 
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պերնամբուկո, մարեններ, ալկեններ և այլն, ինչպես նաև բուսական ներկանյութեր և 
ներկման լուծամզուքներ ստացված այլ բույսերից` ծառալոռից (ծառալոր ներկիչ և 
ռոցելա ներկիչ), տարբեր տեսակի խաղողի կճեպից (էնին), եղինջից (քլորաֆիլ), 
Indigofera տեսակի բույսերից (ինդիգո) և այլն 

- կենդանական ծագման ներկանյութեր` որդանաներկ (կարմիր որդանից), կերմես 
(կերմեսի կաղնու որդանից), սեպիա (սիպեյի թանաքապարկից), ներկային լաքեր 
(շելլաքից), բնական մարգարտե գունանյութ (ձկան թեփուկներից) 

- բուսական կամ կենդանական ծագման ներկանյութերի հիմքով բաղադրանյութեր  

 

Բացառվում է` 

- հումքային բուսական նյութերը, որոնցից ստանում են դաբաղման լուծամզուքները 
(01.29.30) 

- դաբաղման լուծամզուքները խառնած սինթետիկ դաբաղման նյութերի հետ 
(20.12.23) 

- թաղանթանյութի արտադրությունից մնացած մոխրաջուրը, խտացրած կամ 
չխտացրած (20.14.80) 

- ազնիվ մետաղների տանատներն և ազնիվ մետաղներ պարունակող այլ 
միացությունները (20.13.41) կամ տանինների ածանցյալները 

- գխտորաթթուն (21.10.10) 

- 21.10.51, 21.10.52, 21.10.53 ենթակարգի նյութերի տանատները և տանինների այլ 
ածանցյալները 

- սինթետիկ դաբաղման նյութերը, խառնած կամ չխառնած բնական դաբաղման 
նյութերի հետ (20.12.23) 

- սպիտակուցի տանատները և տանինների այլ ածանցյալները, օրինակ՝ ալբումինի, 
կազեինի, ժելատինի տանատները (20.52.10) 

- տեխնիկական ածխածինը (20.13.2) 

- նյութերը, որոնց ներկող հատկությունները չեն օգտագործվում  

- օրգանական սինթետիկ ներկանյութերը (20.12.21) 

- գունավոր լաքերը, որոնք ստանում են բուսական և կենդանական ծագման բնական 
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հիմքով ներկիչների սևեռակմամբ (20.12.21) 

- մանրածախ առևտրի համար փաթեթավորված ներկիչները և այլ ներկանյութերը 
(20.30.22) 

- մուրը փղոսկրից և կենդանական ածուխը (20.14.71) 

20.12.22.500 Լուծամզուքներ դաբաղման բուսական ծագման, տանիններ և դրանց աղեր, եթերներ 
պարզ և բարդ, այլ ածանցյալներ 

20.12.22.700 Ներկանյութեր բուսական և կենդանական ծագման, պատրաստուկներ դրանց 
հիմքով, ներառյալ բուսական լուծամզուքներ 

20.12.23 Սինթետիկ օրգանական դաբաղման լուծամզուքներ. անօրգանական դաբաղման 
մթերք. դաբաղման կազմություններ. ֆերմենտային պատրաստուկներ 
նախնական դաբաղման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`   

- օրգանական սինթետիկ դաբաղանյութեր («սինտաններ»)` սինտատներ բուրավետ 
(ֆենոլ-, կրեզոլ- կամ նավթալին-սուլֆոնային թթուներով մրջնալդեհիդի 
կոնդեսացման արդյունքում ստացաված մթերքներ, սուլֆացած բուրավետ 
ածխաջրածիններ, բազմասուլֆոնամիդներ, բազմահիդրոքսի-սուլֆոն- 
սուլֆաթթուներ, ալկիլսուլֆոնիլքլորիդներ, ջրում լրիվ կամ մասամբ լուծվող խեժային 
դաբաղման մթերքներ), որոնք խառնելով բնական դաբաղանյութերի հետ 
օգտագործվում են կաշվի դաբաղման համար 

- ոչ օրգանական դաբաղանյութեր կամ «հանքային դաբաղիչներ», ալյումինի, քրոմի, 
երկաթի, կամ ցիրկոնիումի աղերի հիմքով, այդ թվում խառնուրդներ վերը նշված 
դաբաղման նյութերի հետ (օրինակ՝ օրգանական սինտանների և քրոմի կամ 
ալյումինի աղերի հետ խառնուրդներ կամ խառնուրդներ բնական դաբաղանյութերի 
հետ), ինչպես նաև սինթետիկ դաբաղանյութեր, որոնք օգտագործվում են օժանդակ 
նպատակներով  

- արհեստական փափկիչներ` բաղադրանյութեր, որոնք հիմնված են որոշակի 
ֆերմենտների վրա, օգտագործվում են կաշվի փափկեցման համար 

 

Բացառվում է` 

- թաղանթանյութի արտադրությունից մնացած ալկալիները, խտացրած և չխտացրած 
(20.14.80) 

- վերջնամշակման (ապրետավորման) հավելանյութերը, կաշվեգործությունում 
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օգտագործվող այլ նյութերը և բաղադրանյութերը (խածանյութերը, յուղոտիչները), այն 
պայմանով, որ դրանք հիմնականում օգտագործվում են ոչ որպես դաբաղանյութեր 
(20.59.55) 

20.12.23.300 Դաբաղանյութեր օրգանական սինթետիկ 
20.12.23.500 Դաբաղանյութեր ոչ օրգանական, բաղադրություններ դաբաղման ոչ օրգանական, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.12.24 Գունանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. որպես լուսակիրներ 

օգտագործվող անօրգանական նյութեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ներկող այլ բաղադրություններ, բացի 20.12.21- 20.12.23 ենթակարգերում 
ներառվածներից, այդ թվում` ոչ օրգանական ներկող նյութեր կամ հանքային ներկող 
նյութեր («ներկող նյութ» տերմինը չի ներառում յուղաներկերի համար որպես լցանյութ 
օգտագործվող նյութերը) 

- օրգանական ներկող նյութերի հավելումներով ոչ օրգանական գունանյութեր` 
ներկանյութերի կամ գունանյութերի արտադրությունում օգտագործվող առաջնային 
նյութեր, ներկող նյութերի հիմքով բաղադրանյութեր, ինչպես նաև 08.91.19 
ենթակարգի ներկող գունանյութեր և մետաղական փոշիներ և փաթիլներ, որոնք 
օգտագործվում են որպես բաղադրամասեր բաղադրանյութերի արտադրությունում 
պլաստմասսե, բնական կաուչուկում, սինթետիկ կաուչուկներում, 
պլաստիֆիկատորներում և այլ միջավայրերում խտացրած դիսպերսիաների տեսքով, 
մեծ քանակության մակերևութաակտիվ նյութերով կամ օրգանական 
կապակցանյութերով խառնուրդների տեսքով, որոնք օգտագործվում են 
պլաստիկների ներկման համար կամ որպես բաղադրանյութեր մանածագործական 
արտադրության մեջ, սովորաբար լինում են մածուկի տեսքով  

- ոչ օրգանական նյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես լուսակիրներ (քիմիապես 
որոշակի և քիմիապես անորոշ) 

- տիտանի դիօքսիդի հիմքով գունանյութեր, որոնք կազմված են մակերևութային 
մշակման ենթարկված տիտանի դիօքսիդից կամ տիտանի դիօքսիդի և կալցիումի 
կամ բարիումի սուլֆատի կամ տիտանի օքսիդի և այլ նյութերի խառնուրդներից, 
ինչպես նաև ջրային լուծույթում այդ նյութերի խառնուրդներից (ուրիշ նյութերի հետ 
չխառնած և մակերևութային մշակմանը չենթարկված տիտանի դիօքսիդը որոշ 
դեպքերում դասում են որպես տիտանի շպարներ) 

- քրոմի միացությունների հիմքով գունանյութեր` դեղին նյութեր, որոնք կազմված են 
կապարի քրոմատի և ուրիշ ոչ օրգանական նյութերի (օրինակ՝ կապարի սուլֆատի) 
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խառնուրդներից և կանաչ նյութեր, որոնք կազմված են քրոմի օքսիդի և ուրիշ 
նյութերի խառնուրդներից, դրանք են` 

- կարմիր մոլիբդենայինը, կազմված է կապարի մոլիբդատի, կապարի քրոմատի և 
սովորաբար կապարի սուլֆատի բյուրեղների խառնուրդներից 

- կապարի սուլֆատի, կապարի քրոմատի, ցինկի քրոմատի կամ ստրոնցիումի 
քրոմատի բյուրեղների խառնուրդները 

- երկաթի քրոմատի, կալիումի երկքրոմատի և կալցիումի երկքրոմատի կամ քրոմի 
օքսիդի հիմքով գունանյութերը 

- կադմիումի միացությունների հիմքով գունանյութեր՝ դեղին գունանյութեր, որոնք 
կազմված են կադմիումի սուլֆիդից և բարիումի սուլֆատի խառնուրդից և կարմիր 
կադմիում, կազմված՝ կադմիումի սուլֆիդի և կադմիումի սելենիդի խառնուրդից 

 - կապույտ ուլտրամարին, կոմպլեքսային միացություն է, նախկինում ստանում 
էին դժոխաքար-լաջվարդից, ներկայումս ստանում են արհեստական եղանակով, 
տարբեր սիլիկատների, ալյումինատների, նատրիումի կարբոնատների, ծծմբի 
խառնուրդների մշակմամբ, ինչպես նաև կանաչ, վարդագույն և մանուշակագույն 
ուլտրամարիններ 

- լիթոպոններ և ուրիշ գունանյութեր ցինկի սուլֆիդի հիմքով, ինչպիսիք են սպիտակ 
գունանյութերը, որոնք կազմված են ցինկի սուլֆիդի և բարիումի սուլֆատի տարբեր 
քանակական պարունակությամբ խառնուրդներից 

- բեռլինյան լազուր և հեքսացիանաֆեռատների հիմքով ուրիշ գունանյութեր, 
բեռլինյան լազուրը կամված է քիմիապես անորոշ բաղադրության երկաթի 
հեքսացիանաֆեռատից, որն ստացվում է երկարժեք երկաթի աղով ալկալիական 
ֆեռոցիանիդի նստեցմամբ և հիպոքլորիտով հետագա օքսիդացմամբ, կապույտ 
պինդ նյութ է, օգտագործվում է բազմաթիվ գունանյութերի պատրաստման համար, 
որոնք նույնպես դասակարգվում են տվյալ դիրքում, ինչպես նաև երկաթի լաջվարդ` 
միլորի կապույտ (բարիումի սուլֆատի և կաոլինի հետ), միլորի կանաչ (դեղին 
քրոմատի, որոշ դեպքերում բարիումի սուլֆատի հետ), ցինկի կանաչ (ցինկի 
քրոմատի հետ) և միացություններ գունավոր տպագրական ներկերի ստացման 
համար  

- հանքային մրեր, այդ թվում՝ թերթաքարային մուրը (տարբեր սիլիկատների և 
ածխածնի խառնուրդ է, որն ստացվում է բիտումավոր թերթաքարերի մասնակի 
թրծմամբ), սիլիկահողային մուրը (ստացվում է ածխի և կիզելգուրի խառնուրդի 
թրծմամբ), ալյումինի օքսիդի և ածխածնի խառնուրդը (ստացվում է բոքսիտի և 
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քարածխային ձյութի կամ յուղային քսուքի խառնուրդի թրծմամբ) 

- բնական գունանյութեր 

- Վանդեյկի լուծվող դարչնագույն և համանման նյութ, որը սովորաբար ստանում են 
ամոնիակի կամ կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթներով 08.91.19 ենթակարգի բնական 
գունանյութերի մշակմամբ  

- կոբալտի միացությունների հիմքով գունանյութեր 

- մանր աղած հանքաքարերից (օրինակ՝ իլմենիտից) կազմված գունանյութեր 

- մոխրագույն ցինկե գունանյութեր (մեծ քանակությամբ խառնուրդներով ցինկի 
օքսիդ)  

- սադափի սինթետիկ գունանյութեր (ոչ օրգանական), ինչպիսիք են բիսմութի 
օքսիքլորիդը քիչ քանակությամբ օրգանական մակերևութաակտիվ նյութի 
հավելումով, փայլար, պատված բիսմութի օքսիքլորիդով, տիտանի երկօքսիդով կամ 
երկաթի օքսիդով  

- որպես լուսակիրներ օգտագործվող տեսակի ոչ օրգանական նյութեր, որոնք 
տեսանելի կամ անտեսանելի ճառագայթման ազդեցությամբ տալիս են 
ֆլուորեսցենտային կամ լյումինեսցենտային արդյունք, հիմնականում կազմված են 
մետաղների աղերից, որոնք ակտիվանում են քիչ քանակության այլ «ակտիվացնող» 
նյութերի (արծաթի, պղնձի, մանգանի) առկայության դեպքում, օրինակ՝ արծաթով 
կամ պղնձով ակտիվացված ցինկի սուլֆիդը, պղնձով ակտիվացված ցինկի 
սուլֆատը, մանգանով ակտիվացված ցինկ-բերիլիումի սիլիկատը, ինչպես նաև 
մետաղների աղերը, որոնց լյումինեսցենտային հատկությունները պայմանավորված 
են մշակման արդյունքում ձեռք բերված հատուկ բյուրեղային կառուցվածքով 
(քիմիապես որոշակի նյութեր են, չեն պարունակում այլ նյութեր, ներառում են 
կալցիումի վոլֆրամատ և մագնիումի վոլֆրամատ)  

- որպես լուսակիրներ օգտագործվող տեսակի ոչ օրգանական նյութերի խառնուրդներ 
(իրար հետ խառնած պղնձով ակտիվացված ցինկի սուլֆիդը պղնձով ակտիվացված 
ցինկ-կադմիումի սուլֆիդի հետ) կամ խառնած ոչ օրգանական ներկող գունանյութերի 
հետ  

- մանր աղած մագնետիտ, որի 95%-ն անցնում է մաղի 0,045 մմ չափի անցքերով 

- մանգանային երկնագույն` բարիումի մանգանատի և բարիումի սուլֆատի հիմքով 
գունանյութ 
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- արհեստական օխրա` երկաթի արհեստական օքսիդներից ստացված գունանյութ 

- դեղին գունանյութ նիկելի տիտանատի հիմքով 

Բացառվում է` 

- բնական թերթաքարային երկաթի օքսիդները` բնական գունանյութերը, շիկացրած 
կամ չշիկացրած, խառնած կամ չխառնած (08.91.19) 

- քիմիապես որոշակի ոչ օրգանական ներկող որոշ նյութերը (օրինակ՝ կապարի 
հիդրօքսակարբոնատը, երկաթի, կապարի, քրոմի, ցինկի օքսիդները, ցինկի կամ 
սնդիկի սուլֆիդները, կապարի քրոմատը, պղնձի ացետարսենիտը) (20.14.64) 

- մետաղական փաթիլները և փոշիները 

- ոչ ջրային միջավայրում մանրացված գունանյութերը, հեղուկ կամ մածուկանման, 
որոնք օգտագործվում են ներկերի (ներառյալ արծնների) արտադրությունում 

- յուղաներկերի համար որպես լցանյութեր օգտագործվող նյութերը` կաոլինը 
(08.12.21), կալցիումի կարբոնատը (08.11.30), բարիումի սուլֆատը (08.91.19 կամ 
20.13.52), դիատոմային հողը, դիատոմիտը (08.99.29), թերթաքարը (08.11.40), 
դոլոմիտը (08.11.30), մագնիումի կարբոնատը (08.99.29 կամ 20.13.43), գիպսը 
(23.52), ասբեստը (08.99.29), փայլարաքարը (08.99.29), տալկը (08.99.29), կալցիտը 
(08.91.19), ալյումինի հիդրօքսիդը (08.11.30), վերը նշված երկու և ավելի նյութերի 
խառնուրդները (20.59) 

- տիտանի շպարները (20.12.11) 

- 80 զանգ.%-ից պակաս դիօքսիդի տիտանի պարունակությամբ պատրաստուկները 
(ներառվում են պլաստիկների, բնական և սինթետիկ ռետինի կամ 
պլաստիֆիկատորների խտացրած դիսպերսիաներում, պլաստիկների, ռետինների և 
այլնի զանգվածների ներկման համար)  

- որոշ չխառնած քրոմատները, «դեղին ուլտրամարին» անվանումով, նաև ոչ 
բյուրեղային կալցիումի վոլֆրամատը, որն օգտագործվում է որպես ռեագենտ 
(20.13.51) 

- 08.91.13 ենթակարգի հանքային մուրը, չպարզեցված բնական գունանյութերը և 
դրանց խառնուրդները  

- ոչ օրգանական նյութը, որն որոշ դեպքերում պարունակում է ավելացված 
ճառագայթաակտիվ աղերի հետքեր (դիտվում են որպես ճառագայթաակտիվ նյութեր 
պարունակող խառնուրդներ, եթե ճառագայթակտիվության մակարդակը 
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գերազանցում է 0,002 միկրոկյուրի/գրամ) 

20.12.24.100 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով 
20.12.24.150 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով, 80 %-ից ոչ պակաս 

տիտանդիօքսիդի զանգվածային մասով 
20.12.24.190 Գունանյութեր և բաղադրություններ տիտանի դիօքսիդի հիմքով, այլ 
20.12.24.300 Գունանյութեր և բաղադրություններ քրոմի միացությունների հիմքով 
20.12.24.500 Գունանյութեր և բաղադրություններ կադմիումի միացությունների հիմքով 
20.12.24.700 Նյութեր և բաղադրություններ ներկող, այլ, լուսակիրներ 
20.12.9 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.12.99 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տարբեր հումքից (հիմնային ձևով կամ խտանյութի ձևով), ինչպես նաև որպես 
ֆլուորեսցենտային նյութեր կամ լուսակիրներ օգտագործվող մթերքից ներկանյութերի 
և գունանյութերի արտադրության բնագավառի ծառայություններ  

 

Բացառվում է` 

- պատրաստի ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության բնագավառի 
ծառայությունները (20.30.99) 

20.12.99.000 Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.13 Այլ հիմնային քիմիական անօրգանական նյութեր  
20.13.1 Հարստացած ուրան և պլուտոնիում. աղքատացած ուրան և թորիում. այլ միջուկային 

տարրեր 
20.13.11 Հարստացված ուրան և պլուտոնիում, դրանց միացությունները 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- 235 իզոտոպով հարստացված ուրան (թեթև հարստացված ուրան, եթե 
պարունակում է մինչև 20% ուրան-235 և բարձր հարստացված ուրան, եթե 
պարունակում է 20% -ից ավել ուրան-235) 

- արդյունաբերական պլուտոնիում` ծանր, ճառագայթաակտիվ, բարձր 
թունավորության տարր, որն ստացվում է միջուկային ռեակտորում ուրան-238-ի 
ճառագայթումով 

- պլուտոնիումի միացություններ` պլուտոնիումի քառաֆտորիդ, պլուտոնիումի 
երկօքսիդ, պլուտոնիումի նիտրատ, պլուտոնիումի կարբիդ, պլուտոնիումի նիտրիդ 

- իզոտոպներ պարունակող համահալվածքներ, դիսպերսումներ (ներառյալ 
մետաղախեցեղեն)` համահալվածքներ պլուտոնիումի և ալյումինի, քրոմի, 
ցիրկոնիումի, մոլիբդենի, տիտանի, նիոբիումի կամ վանադիումի հետ, ուրան-
պլուտոնիում համահալվածքներ, ինչպես նաև տարբեր մետաղներից և պլուտոնիումի 
երկօքսիդից կամ պլուտոնիումի կարբիդից (կամ նույն միացություններից խառնած 
թորիումի երկօքսիդի կամ թորիումի կարբիդի հետ) կազմված մետաղախեցեղեն 

20.13.11.000 Հարստացված ուրան և պլուտոնիում, դրանց միացությունները 
20.13.12 Աղքատացված ուրան և թորիում, դրանց միացությունները 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ուրան-235 իզոտոպով աղքատացրած ուրան 

- թորիում և դրա միացություններ (թորիումի օքսիդ և թորիումի հիդրօքսիդ, ոչ 
օրգանական աղեր` թորիումի նիտրատ, թորիումի սուլֆատ, թորիումի քլորիդ և 
օքսիքլորիդ, թորիումի նիտրիդ և թորիումի կարբիդ, օրգանական միացություններ` 
ֆորմիատ, ացետատ, տարտրատ և բենզոատ)  

 

Բացառվում է` 

- թորիումից պատրաստված արտադրատեսակները կամ արտադրատեսակների 
մասերը 

20.13.12.000 Աղքատացված ուրան և թորիում, դրանց միացությունները 
20.13.13 Միջուկային այլ տարրեր և իզոտոպներ, դրանց միացությունները. 

համահալվածքներ, դիսպերսիաներ, այդ տարրերը, իզոտոպները կամ 
միացությունները պարունակող խեցեգործական նյութերը և խառնուրդները 

20.13.13.000 Միջուկային այլ տարրեր և իզոտոպներ, դրանց միացությունները. համահալվածքներ, 
դիսպերսիաներ, այդ տարրերը, իզոտոպները կամ միացությունները պարունակող 
խեցեգործական նյութերը և խառնուրդները 
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20.13.14 Չճառագայթահարված ջերմանջատիչ տարրեր (կասետներ) միջուկային 
ռեակտորների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վառելիքային տարրեր տարբեր տեսակների` 

- այրվող տարրեր ձողերի կամ խողովակների տեսքով կամ գնդաձև, մետաղե 
թաղանթով, տարբեր հարմարանքներով, ռեակտորում հեշտ տեղադրելու և հանելու 
համար 

- տրոհելի վառելիքի բաշխում գրաքարում, ձողերի, թիթեղների ձևերով կամ գնդաձև, 
հանդերձված տարբեր հարմարանքներով 

- հանգույցներ, կազմված մեկը մյուսի վրա դարսված թիթեղներից, որոնք 
պարունակում են տրոհելի կամ վերարտադրելի վառելիք (մետաղ կամ 
խեցեգործական միացություն), արտաքին կողմից պատված մետաղով 

- հանգույցներ, կազմված մետաղի խողովակներից, որոնք լցոնված են ուրանի 
երկօքսիդի կամ կարբիդի հաբերով    

- հանգույցներ, կազմված համակենտրոն խողովակներից պատրաստված տրոհելի 
նյութից և ներառված մետաղից պատյանի մեջ 

20.13.14.000 Չճառագայթահարված ջերմանջատիչ տարրեր (կասետներ) միջուկային 
ռեակտորների համար 

20.13.2 Քիմիական տարրեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. անօրգանական թթուներ 
և միացություններ 

20.13.21 Ոչ մետաղներ 
 
Տվյալ ենթակարգը  ներառում է՝ 

- հալոգեններ (ոչ մետաղներ), այդ թվում՝ քլոր, յոդ, ֆտոր, բրոմ (տվյալ դիրքի որոշ ոչ 
մետաղներ, օրինակ՝ սիլիցիումը կամ սելենը, խառնած բորի, ֆոսֆորի և այդ տեսակի 
այլ տարրերի հետ մեկը միլիոնի հարաբերակցությամբ (էլեկտրոնիկայում 
օգտագործման համար), դասակարգվում են 20.13.21 ենթակարգում, եթե դրանք 
չմշակված ձևեր են՝ ձգված կամ գլանների և ձողերի ձևերով)  

- սուբլիմացված ծծումբ` ստացվում է հում ծծմբի դանդաղ թորմամբ, հետագա 
խտացմամբ մանր թեթև մասնիկների տեսքով, օգտագործվում է 
խաղողագործությունում, քիմիական արդյունաբերությունում և բարձրորակ ռետին 
ստանալու համար 
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- նստեցված ծծումբ` ստացվում է սուլֆիդի լուծույթից կամ ալկալիական կամ 
հողալկալիական բազմասուլֆիդից` աղաթթվով նստեցմամբ, վերը նշված ծծմբի 
համեմատ ավելի մանր և գունատ դեղին փոշի է, օգտագործվում է հիմնականում 
բժշկությունում 

- ծծումբ կոլոիդային` ստացվում է ծծմբի երկօքսիդի լուծույթի վրա ծծմբաջրածնի 
ազդեցությամբ, ինչպես նաև նատրիումի թիոսուլֆատի վրա աղաթթվի 
ազդեցությամբ կամ կաթոդային հեղուկացրմամբ, սպիտակ փոշի է (այստեղ է 
դասակարգվում նաև պատրաստված կոլոիդային լուծույթը) 

- ածխածին` պինդ ոչ մետաղ  

- մուր` ստացվում է ածխածնով հարուստ օրգանական նյութերի (բնական գազերի` 
մեթանի, անթրացենային գազերի կամ նավթալանի, ձյութերի, յուղերի (լամպի մրի)) 
ոչ լրիվ այրման կամ կրեկինգի արդյունքում, օգտագործվում է որպես գունանյութ 
ներկերի, տպագրական ներկերի արտադրությունում, պատճենաթղթի 
արտադրության համար, որպես լցանյութ ռետինի արտադրությունում 

- բոր` պինդ, փոշենման դարչնագույն նյութ, օգտագործվում է 
մետաղագործությունում, ջերմակարգավորիչների և բարձր զգայունության 
ջերմաչափերի պատրաստման համար, իսկ մաքուր վիճակում կամ պողպատի 
համահալվածքում օգտագործվում է միջուկային ռեակտորների ձողերի 
պատրաստման համար 

- տելուր` պինդ (6,2 տեսակարար կշռով), բյուրեղային կամ ոչ բյուրեղային նյութ, 
էլեկտրականության և ջերմության լավ հաղորդիչ, օգտագործվում է որոշ 
համահալվածքներում (տելուր-կապարի համահալվածքում), ինչպես նաև որպես 
ռետինարար    

- սիլիցում` փոշենման կամ անձև կտորների տեսքով դարչնագույն նյութ, ստացվում է 
էլեկտրական վառարանում սիլիցիումի կարբիդի և սիլիցիումի երկօքսիդի խառնուրդի 
մշակմամբ, բյուրեղացված վիճակում ունի մետաղական փայլով մոխրագույն 
ասեղների տեսք, օգտագործվում է մետաղագործությունում և սիլիցիումի 
քառաքլորիդի ստացման համար, բյուրեղների աճեցման եղանակով ստացված շատ 
մաքուր սիլիցիումը զուգակցված բորի, ֆոսֆորի հետ օգտագործվում է դիոդների, 
տրանզիստորների և այլ կիսահաղորդիչ սարքավորանքի արտադրության համար 

- ֆոսֆոր` պինդ, փափուկ և պլաստիկ նյութ, ստացվում է էլեկտրական 
վառարաններում ավազի և ածխածնի հետ խառնած բնական ֆոսֆատների 
մշակմամբ, լինում է հետևյալ տարատեսակների` սպիտակ ֆոսֆոր, թափանցիկ, 
դեղնավուն, թունավոր, դյուրավառ նյութ է, գործածության մեջ վտանգավոր է, 
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կաղապարված ձողերի տեսքով դարսվում է ջրով լիքը լցված սև ապակե, խեցե, 
մետաղե բեռնարկղերի մեջ և կարմիր ֆոսֆոր («ոչ բյուրեղական», սակայն կարող է 
բյուրեղանալ)` ոչ թափանցիկ պինդ նյութ, ոչ թունավոր, ոչ ֆոսֆորեսցենտող, 
սպիտակ ֆոսֆորի համեմատ ավելի խիտ է և ոչ այնքան ակտիվ, օգտագործվում է 
լուցկիների արտադրությունում, հրատեխնիկայում և որպես կատալիզորդ 

- արսեն` բնական արսենապիրիտներից լուծահանած պինդ նյութ, գոյություն ունի 
երկու հիմնական ձևերով` սովորական («մետաղական») արսեն, պողպատագույն վառ 
բյուրեղների տեսքով, փխրուն, ջրում չլուծվող և դեղին արսեն՝ բյուրեղական, 
բավական անկայուն 

- սելենի տարբեր տարատեսակներ` ոչ բյուրեղային սելեն, կարմրավուն փաթիլների 
տեսքով, ապակենման սելեն և բյուրեղային սելեն, մոխրագույն կամ կարմիր 
բյուրեղների տեսքով 

 

Բացառվում է` 

- վերականգնված ծծումբը (08.91.12) 

- Ֆրաշի մեթոդով ստացված չզտված ծծումբը և զտած ծծումբը (08.91.12) 

- բնական գրաքարը (գրաֆիտը) (08.99.29) 

- պինդ վառելիքի տեսքով բնական ածխածինը, կոքսը, շեղջաքարացված վառելիքը և 
թորանոթային ածուխը (հատված 05) 

- 20.30.12 ենթակարգի որոշ սև ներկող հանքանյութերը (թերթաքարային սև, 
քվարցային սև) 

- արհեստական գրաքարը, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաքարը (23.99.14) 

- ակտիվացված ածուխը և կենդանական ածուխը (20.59.54) 

- փայտածուխը (20.14.72) 

- ալմաստների տեսքով բյուրեղային ածխածինը (32.12.11) 

- աստատինը (20.13) 

- բրոմի լուծույթները քացախաթթվի մեջ (20.59) 

- կոլոիդ կախույթի սելենը 
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20.13.21.100 Մետաղակերպեր 
20.13.21.110 Քլոր 
20.13.21.130 Յոդ 
20.13.21.150 Ֆտոր 
20.13.21.170 Բրոմ 
20.13.21.200 Ծծումբ սուբլիմացված կամ նստեցված, ծծումբ կոլոիդային 
20.13.21.300 Ածխածին (ածխածնային մուր և ածխածնի այլ ձևեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում) 
20.13.21.400 Բոր և տելուր 
20.13.21.500 Սիլիցիում 
20.13.21.530 Սիլիցիում, 99,99 %-ից ոչ պակաս սիլիցիումի զանգվածային մասով 
20.13.21.550 Սիլիցիում, 99,99 %-ից պակաս սիլիցիումի զանգվածային մասով 
20.13.21.600 Ֆոսֆոր 
20.13.21.700 Արսեն 
20.13.21.900 Սելեն 
20.13.22 Ոչ մետաղների միացություններ հալոգենների կամ ծծմբի հետ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- յոդի միաքլորիդ (ICl)` 270C ջերմաստիճանում մուգ դարչնագույն հեղուկ, 
տեսակարար կշիռը` 3,0, ստացվում է յոդի վրա քլորի անմիջական ազդեցությամբ, 
տարրալուծվում է ջրի ազդեցության տակ, օգտագործվում է որպես յոդացման ազդակ 
օրգանական սինթեզում  

- յոդի եռաքլորիդ (ICl2)` ջրում լուծվող դեղին ասեղնաձև բյուրեղներ, տեսակարար 
կշիռը` 3,0, ստացվում է վերը նշված եղանակով կամ յոդաջրածնային թթվից, 
օգտագործվում է վերը նշված նպատակով, ինչպես նաև բժշկությունում 

- երկծծմբի երկքլորիդ (S2Cl2)` դեղին կամ կարմրավուն հեղուկ, տեսակարար կշիռը` 
մոտ 1,7, ստացվում է ծծմբի վրա քլորի ազդեցությամբ, օդում գոյանում է հեղձուցիչ 
սպիտակ գոլորշի, տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, լինելով ծծմբի լուծիչ, 
օգտագործվում է ռետինի և գուտապերչի սառը ռետինացման համար 

- ծծմբի երկքլորիդ (SCl2)` կարմրավուն դարչնագույն հեղուկ, անկայուն միացություն, 
տեսակարար կշիռը` մոտ 1,6, ստացվում է ծծմբի միաքլորիդից, տարրալուծվում է ջրի 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է ռետինի սառը ռետինացման համար, ինչպես նաև 
որպես քլորացման ազդակ սինթետիկ ներկանյութերի արտադրությունում 

- ֆոսֆորի եռաքլորիդ (PCl3)` անգույն հեղուկ, տեսակարար կշիռը` մոտ 1,6, 
ստացվում է ֆոսֆորի վրա քլորի անմիջական ազդեցությամբ, խոնավ օդում «ծխում 
է», տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 
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որպես քլորացման ազդակ և խեցեգործական արտադրությունում փայլուն 
մակերևույթ ստանալու համար 

- ֆոսֆորի հնգաքլորիդ (PCl5)` սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղների տեսքով նյութ, 
տեսակարար կշիռը` մոտ 3,6, ստացվում է ֆոսֆորի եռաքլորիդից, խոնավ օդում 
«ծխում է», տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական 
քիմիայում որպես քլորացման ազդակ կամ կատալիզորդ  

- արսենի եռաքլորիդ (AsCl3)` յուղային անգույն հեղուկ, ստացվում է արսենի վրա 
քլորի ազդեցությամբ կամ քլորօքսիդային թթվի և արսենի եռօքսիդի 
փոխազդեցության արդյունքում, շատ թունավոր է, խոնավ օդում «ծխում է» 

- սիլիցիումի քառաքլորիդ (SiCl4)` անգույն հեղուկ, տեսակարար կշիռը` մոտ 1,5, 
ստացվում է սիլիցիումի երկօքսիդի և քարածխի խառնուրդի կամ սիլիցիումի, 
սիլիցիումային բրոնզի կամ ֆեռոսիլիցիումի վրա քլորի շիթի ազդեցությամբ, խոնավ 
օդում գոյանում է հեղձուցիչ սպիտակ գոլորշի, տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, 
գոյացնելով դոնդողային սիլիցիումի երկօքսիդ, օգտագործվում է 
սիլիցիումօրգանական միացություններ ստանալու կամ ծխածածկույթների համար 

- ծծմբի օքսիերկքլորիդ (SOCl2)` անգույն հեղուկ, տեսակարար կշիռը մոտ 1,7, 
ստացվում է ծծմբի երկքլորիդի կամ ծծմբի եռաքլորիդի կամ սուլֆուրիլ քլորիդի 
օքսիդացմամբ, գոյացնում է հեղձուցիչ գոլորշի, տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է օրգանական քլորիդների արտադրությունում 

- ծծմբի երկօքսիերկքլորիդ (SO2Cl2)` անգույն հեղուկ, տեսակարար կշիռը` մոտ 1,7, 
ստացվում է ծծմբի երկօքսիդի վրա քլորի ազդեցությամբ, օդում «ծխում է», 
տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 
որպես քլորացման և սուլֆիտացման ազդակ, օրինակ՝ քլորանհիդրիդների 
արտադրությունում 

- սելենի օքսիերկքլորիդ (SeOCl2)` համանման է թիոնիլ-քլորիդին, դեղին հեղուկ, 
տեսակարար կշիռը` մոտ 2,4, օդում «ծխում է» 100C ջերմաստիճանում և ավելի ցածր 
ջերմաստիճանում գոյանում են անգույն բյուրեղներ, տարրալուծվում է ջրի 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում կամ ներքին այրման 
շարժիչների գլանների ածխածնազերծման համար 

- նիտրոզիլքլորիդ (ազոտի օքսիքլորիդ) (NOCl)` նարնջադեղին հեղձուցիչ գազ, 
թունավոր, օգտագործվում է որպես օքսիդիչ 

- ֆոսֆորի օքսիեռաքլորիդ (ֆոսֆորիլքլորիդ) (POCl3)` անգույն հեղուկ, տեսակարար 
կշիռը` մոտ 1,7, ստացվում է ֆոսֆորի եռաքլորիդից, կալիում քլորատի 
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ազդեցությամբ, ֆոսֆորի հնգաքլորիդից, բորաթթվի ազդեցությամբ կամ կալցիում 
ֆոսֆատի վրա կարբոնիլքլորիդի ազդեցությամբ, ունի հեղձուցիչ հոտ, խոնավ օդում 
«ծխում է», տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում որպես քլորացման ազդակ, ինչպես նաև քացախանհիդրիդի և 
քլորսուլֆոնային թթվի արտադրությունում 

- ածխածնի երկքլորիդ-օքսիդ (կարբոնիլքլորիդ, ֆոսգեն) (COCl2)` անգույն, մինչև 80C 
ջերմաստիճանում հեղուկ է, ավելի բարձր ջերմաստիճանում` գազակերպ, ստացվում 
է ածխածնի միաօքսիդի վրա օլեումի ազդեցությամբ, արցունքաբեր և թունավոր նյութ 
է, պահվում է հեղուկ վիճակում պողպատե բեռնարկղերում ճնշման տակ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում որպես քլորացման ազդակ (օրինակ՝ 
քլորանհիդրիդների ամինածանցյալների, կետոնի և միջանկյալ միացությունների 
արտադրությունում) 

- յոդի հնգաֆտորիդ (IF5) 

- ֆոսֆորի ֆտորիդներ և սիլիցիումի ֆտորիդներ 

- բորի եռաֆտորիդ (BF3)` անգույն գազ, ստացվում է ծծմբական թթվի առկայությամբ, 
բնական կալցիումի ֆտորիդի և փոշենման բորի օքսիդի տաքացմամբ, խոնավ օդում 
«ծխում է», կլանում է ջուրը, գոյացնելով ֆտորբորական թթու, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում որպես ջրազրկման ազդակ, ինչպես նաև որպես 
կատալիզորդ 

- յոդի բրոմիդ (յոդի միաբրոմիդ) (IBr)` սևավուն-կարմիր բյուրեղային զանգված, 
ստացվում է միացության բաղադրիչների ուղղակի փոխազդեցության արդյունքում, 
լուծվում է ջրում, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- ֆոսֆորի եռաբրոմիդ (Рbr3)` անգույն հեղուկ, տեսակարար կշիռը` մոտ 2,8, 
ստացվում է ծծմբածխածնի մեջ լուծված ֆոսֆորի վրա բրոմի ազդեցությամբ, խոնավ 
օդում «ծխում է», կլանում է ջուրը, գոյացնելով ֆտորբորական թթու, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում 

- երկարժեք ֆոսֆորի քառայոդիդ (P2I4)` ունի նարնջագույն բյուրեղների տեսք, 
առաջանում է յոդի և ծծմբածխածնի մեջ լուծված ֆոսֆորի փոխազդեցության 
արդյունքում 

- ֆոսֆորի եռայոդիդ (Pl3)` բյուրեղացման ընթացքում ընդունում է մուգ կարմիր 
թիթեղների տեսք, ստացվում է վերը նշված եղանակով 

- արսենի եռայոդիդ (Asl3)` ունի կարմիր բյուրեղների տեսք, ստացվում է 
բաղադրամասերի միացությամբ, թունավոր ցնդող նյութ է, օգտագործվում է 
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բժշկությունում կամ լաբորատոր հետազոտություններում որպես ազդանյութ 

- ֆտորիօքսիդներ, օրինակ` ֆոսֆորի եռաֆտորիդ-օքսիդ (ֆոսֆորիլֆտորիդ) (POF3) 

- օքսիբրոմիդներ, օրինակ ծծմբի օքսիերկբրոմիդ (թիոնիլբրոմիդ) (SOBr2)` 
նարնջագույն հեղուկ, կամ ֆոսֆորի օքսիեռաբրոմիդ (ֆոսֆորիլբրոմիդ) (РОВг3)` 
թիթեղյա բյուրեղների տեսքով 

- օքսիյոդիդներ 

- ծծմբածխածին (CS2)` անգույն թունավոր հեղուկ, տեսակարար կշիռը` մոտ 1,3, 
ստացվում է այրվող ածխածնի վրա ծծմբի գոլորշու ազդեցությամբ, չի խառնվում ջրի 
հետ, դյուրավառ, ցնդող միացություն է, շնչառության համար վնասակար է, պահվում 
է խեցե, մետաղե կամ ապակե բեռնարկղերում, ծղոտապատած և կիպահղկած 
խցանով, օգտագործվում է բուսական յուղերի, ճարպերի կամ եթերային յուղերի 
լուծահանման համար, բժշկությունում, մանածագործվածքային և ռետինի 
արտադրությունում, գյուղատնտեսությունում  

- սիլիցիումի երկսուլֆիդ (SiS2)` սպիտակ պինդ նյութ, ստացվում է ուժեղ տաքացրած 
սիլիցիումի վրա ծծմբի գոլորշու ազդեցությամբ, բյուրեղացվում է ցնդող ասեղնաձև 
բյուրեղների, տարրալուծվում է ջրում, առաջացնելով դոնդողային սիլիցիումի 
երկօքսիդ  

- երկարժեք արսենի երկսուլֆիդ (արհեստական կամ կեղծ կարմիր արսեն, կարմիր 
սուլֆիդ) (As2S2 կամ As4S4)` թունավոր նյութ, կարմիր կամ նարնջագույն բյուրեղների 
տեսքով՝ մոտ 3,5 տեսակարար կշռով, ստացվում է բնական սուլֆիդներից կամ 
արսենից, ինչպես նաև ծծմբով կամ ծծմբածխածնով երկարսենի եռօքսիդի 
մշակմամբ, գոլորշիանում է առանց հալման, օգտագործվում է հրավառությունների 
համար, ներկերում, կաշվե արտադրությունում` մորթիներից մազահեռացման համար 

- երկարսենի եռասուլֆիդ (արհեստական ոսկե գունանյութ, սուլֆիդ) (As2S3)` ջրում 
չլուծվող, առանց հոտի թունավոր դեղին փոշի, տեսակարար կշիռը` մոտ 2,7, 
ռեակցիայի մեջ է մտնում ալկալիական մետաղների սուլֆիդների հետ, առաջացնելով 
20.13.52 ենթակարգում դասակարգվող թիոարսենիտները, ստացվում է վերը նշված 
եղանակով և օգտագործվում է վերը նշված նպատակներով, ինչպես նաև կաշվի և 
ռետինի ներկման համար որպես գունանյութ, բժշկությունում և որպես 
մակաբուծազերծման միջոց  

- քառարժեք ֆոսֆորի եռասուլֆիդ (P4S3), մոխրագույն կամ դեղին պինդ նյութ ոչ 
բյուրեղային կամ բյուրեղային տեսքով, տեսակարար կշիռը` մոտ 2,1, ստացվում է 
միացության բաղադրիչների անմիջական փոխազդեցության միջոցով, 
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տարրալուծվում է եռացող ջրում, օդում չի տարրալուծվում, օգտագործվում է 
երկֆոսֆորի հնգասուլֆիդի արտադրությունում, ֆոսֆորի փոխարեն լուցկիների 
արտադրությունում, նաև օրգանական սինթեզում  

- երկֆոսֆորի հնգասուլֆիդ (P2S5 կամ P4S10)` դեղին բյուրեղների տեսքով նյութ, 
տեսակարար կշիռը` 2,03-ից մինչև 2,09, օգտագործվում է վերը նշված 
նպատակներով, ինչպես նաև հանքաքարերի հարստացման ազդակներ ստանալու 
համար 

- տեխնիկական ֆոսֆորի եռասուլֆիդ, Р2S3 մոտավոր բանաձևով` խառնուրդ, 
դեղնավուն մոխրագույն զանգվածի տեսքով, տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

 

Բացառվում է` 

- բնական արսենի սուլֆիդները (երկսուլֆիդ կամ կարմիր արսեն, եռասուլֆիդ կամ 
ոսկե գունանյութ) (08.91.19) 

- ծծմբի երկմիացությունները հալոգենների հետ (օրինակ՝ ծծմբի քլորիդներ) (20.13.22) 

- օքսիսուլֆիդները (օրինակ՝ արսենի, ածխածնի և սիլիցիումի), ոչ մետաղների 
թիոհալոգենիդները (օրինակ՝ ֆոսֆորի քլորսուլֆիդ և թիոկարբոնիլքլորիդ) (20.13.52) 

- քլորսուլֆոնային թթուն (20.13.14) 

- ջրածնի սիլիցիդները փոխարինող նյութերը, օրինակ երաքլորիդսիլանը (20.13.52) 

- ածխածնի օքսիերկքլորիդի լուծույթները տոլուոլի կամ բենզինի մեջ (20.59) 

- ածխածնի քառաքլորիդը (քառաքլորմեթան), ածխածնի վեցքլորիդը 
(վեցաքլորէթան), վեցքլորբենզոլը, ութքլորնավթալինը, ածխածնի համանման 
քլորիդները (20.14.13) 

- ֆոսֆոնիումի բրոմիդները (20.13.52) և ածխածնի բրոմիդները (20.14.13) 

- օրգանական նյութերի հետ բարդ միացությունները (20.14.64)  

20.13.22.300 Հալոգենիդներ և հալոգենիդօքսիդներ 
20.13.22.350 Քլորիդներ և օքսիքլորիդներ ֆոսֆորի 
20.13.22.370 Հալոգենիդներ, հալոգենօքսիդներ ոչ մետաղների, բացի քլորիդներից և 

օքսիքլորիդներից ֆոսֆորի 
20.13.22.500 Ծծմբածխածին (ածխածնի երկսուլֆիդ) 
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20.13.22.700 Սուլֆիդներ ոչ մետաղների, եռասուլֆիդ ֆոսֆորի, տեխնիկական 
20.13.23 Մետաղներ ալկալիական և հողալկալիական. մետաղներ հազվագյուտ հողերի, 

ներառյալ սկանդիումը և իտրիումը. սնդիկ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ալկալիական մետաղներ (փափուկ, սառը ջրում լուծվող նյութեր են, օդում 
տարրալուծվում են՝ առաջացնելով հիդրօքսիդներ), դրանք են`   

- լիթիում` թեթև մետաղ, տեսակարար կշիռը` 0,54, պահվում է հանքային յուղում կամ 
իներտ գազերում, օգտագործվում է տարբեր համահալվածքներում 

- նատրիում` պինդ, մետաղական փայլով նյութ, տեսակարար կշիռը` 0,97, պահվում է 
հանքային յուղում կամ հերմետիկ հալափակած անագային ամանում, ստացվում է 
հալած նատրիումի քլորիդի կամ նատրիումի հիդրօքսիդի էլեկտրոլիզով, 
օգտագործվում է նատրիումի պերօքսիդի, նատրիումի ցիանիդի, նատրիում-
ամիդների արտադրությունում, ինդիգոներկանյութերի արտադրությունում, 
պայթուցիկ նյութերի արտադրությունում, բուտադիենի պոլիմերացման ընթացքում, 
հակաշփական համահալվածքներում, տիտանի և ցիրկոնի մետաղագործությունում  

- կալիում` արծաթե սպիտակ մետաղ, տեսակարար կշիռը` 0,85, կտրվում է 
սովորական դանակով, պահվում է հանքային յուղում կամ հալափակած սրվակում, 
օգտագործվում է լուսաէլեկտրական մանրակների պատրաստման համար և 
հակաշփական համահալվածքներում  

- ռուբիդիում` արծաթե սպիտակ հալուն մետաղ, պահվում է հանքային յուղում կամ 
հալափակած սրվակում, օգտագործվում է հակաշփական համահալվածքներում 

- ցեզիում` արծաթե սպիտակ կամ դեղնավուն նյութ, տեսակարար կշիռը` 1,9, 
բոցավառվում է օդի հետ շփման դեպքում, արագ օքսիդացվող է, պահվում է 
հանքային յուղում կամ հալափակած սրվակում 

- կալցիում` սպիտակ մետաղ, տեսակարար կշիռը` 1,57, ստացվում է կալցիումի 
օքսիդի վերականգնմամբ կամ հալած կալցիումի քլորիդի էլեկտրոլիզով, 
օգտագործվում է արգոնի մաքրման հանար, պղնձի և պողպատի զտման ժամանակ, 
ցիրկոնիումի, կալցիումի հիդրիդի արտադրությունում, հակաշփական 
համահալվածքներում և այլն 

- ստրոնցիում` սպիտակ կամ գունատ դեղին ձգելի մետաղ, տեսակարար կշիռը` 2,5 

- բարիում` սպիտակ մետաղ, տեսակարար կշիռը` 4,2, օգտագործվում է որոշ 
հակաշփական համահալվածքներում, վակուումային սրվակների համար 
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գազակլանիչների արտադրությունում 

- մետաղներ հազվագյուտ հողային կամ լանտանոիդներ` ցերիումի խումբ (57 
լանտան, 58 ցերիում, 59 պրազեոդիում, 60 նեոդիմում, 62 սամարիում), տերբիումի 
խումբ (63 եվրոպիում, 64 գադոլինիում, 65 տերբիում), էրբիումի խումբ (66 
դիսպրոզիում, 67 հոլմիում, 68 էրբիում, 69 տուլիում, 70 իտերբիում, 71 լյուտեցիում)` 

- ցերիում` մոխրագույն ձգելի մետաղ, ստացվում է մոնացիտից կամ տորիտից, 
հալոգենիդների մետաղաթերմիական վերականգնումով (որպես վերականգնիչ 
օգտագործելով կալցիում և լիթիում) կամ էլեկտրոլիզի եղանակով հալած քլորիդից  

- լանթան` ոչ մաքուր վիճակում առկա է ցերիումի աղերում, օգտագործվում է 
երկնագույն ապակու արտադրությունում 

- սկանդիում և իտրիում, որոնք շատ նման են հազվագյուտ հողերի մետաղներին, 
ստացվում են սկանդիումի սիլիկատ, իտրիում և այլ տարրեր պարունակող 
հանքաքարից 

Նշված տարրերը դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ եթե 
դրանք լինում են խառնուրդներում կամ համահալվածքներում, օրինակ՝ «միշմետաղը» 
(45-55% ցերիում, 22-27% լանթան, լանթանիդներ, իտրիում և այլ խառնուրդներ 
պարունակող համահալվածք), օգտագործվում է մետաղագործությունում: 
«Միշմետաղը» ձուլված երկաթի (5% և ավելի), մագնիումի, այլ մետաղների հետ 
դասակարգվում է այլ դասերում: 

- սնդիկ` սենյակային ջերմաստիճանում արծաթափայլ հեղուկ, տեսակարար կշիռը` 
13,59, թունավոր է, քայքայում է թանկարժեք մետաղները, ստացվում է բնական 
սնդիկի սուլֆիդի թրծման եղանակով և անջատում են հանքաքարում պարունակվող 
այլ մետաղներից (կապար, ցինկ, անագ, բիսմութ) զտմամբ, վակուումում թորմամբ և 
ազոտական թթվով մշակմամբ, պահվում է հատուկ երկաթե բեռնարկղերում, 
օգտագործվում է ամալգամների (դասակարգվում են 20.13.51 և 20.13.52 
ենթակարգերում) պատրաստման ժամանակ, ոսկու և արծաթի արտադրությունում, 
քլորի, նատրիումի հիդրօքսիդի, սնդիկի աղերի, արհեստական կինաբարի 
արտադրությունում, ինչպես նաև սնդիկային լամպերի արտադրությունում, տարբեր 
ֆիզիկական սարքավորանքներում, բժշկությունում և այլն 

Բացառվում է` 

- ռադիումը, ճառագայթակտիվ տարրերը, մագնիումը և բերիլիումը (24.45.30) 

- պրոմեթիումը (ճառագայթաակտիվ տարր) 
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- հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի, սկանդիումի միացությունները և 
աղերը (20.13.65) 

- ռադիումը, ճառագայթաակտիվ տարրերը, մագնիումը և բերիլիումը (24.45.30) 

- նատրիումի ամալգամը (20.13.52) 

- ֆրանցիում ճառագայթաակտիվ ալկալիական մետաղը   

- կոլոիդ կախույթներում սնդիկը (21.20) 

20.13.23.200 Մետաղներ ալկալիական 
20.13.23.250 Նատրիում 
20.13.23.290 Մետաղներ ալկալիական (բացի նատրիումից) 
20.13.23.300 Կալցիում 
20.13.23.500 Ստրոնցիում և բարիում 
20.13.23.700 Մետաղներ հազվագյուտ հողերի, սկանդիում և իտրիում 
20.13.23.800 Սնդիկ 
20.13.24 Ջրածնի քլորիդ. օլեում. ֆոսֆորի պենտօքսիդ. այլ անօրգանական թթուներ. 

սիլիցիումի երկօքսիդ և ծծմբի երկօքսիդ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ջրածնի քլորիդ (HCl)` անգույն, ծխող գազ, հեղձուցիչ հոտով, հեշտ լուծվում է ջրում, 
հեղուկացվում է ճնշման տակ, պահվում է պողպատե գլաններում, ստացվում է քլորի 
վրա ջրածնի (կամ ջրի և կոքսի) ազդեցությամբ կամ նատրիումի քլորիդի վրա 
ծծմբական թթվի ազդեցությամբ, մատակարարվում է նաև խիտ ջրային լուծույթների 
ձևով (28-38%), ապակե, խեցե բեռնարկղերում (մաքուր վիճակում լուծույթները կծու 
հոտով են և անգույն, խոնավ օդում «ծխում են»), աղաթթուն ունի լայն օգտագործում` 
երկաթի, ցինկի և այլ մետաղների խածատում, ժելատինի լուծահանում, կենդանական 
ածխի մաքրում, մետաղների քլորիդների ստացում և այլն, գազային ջրածնի քլորիդն 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- քլորսուլֆոնային թթու(ClSO2OH)` անգույն դարչնավուն հեղուկ, գրգռիչ հոտով, 
տարրալուծվում է ջրի հետ շփման և տաքացման ընթացքում, «ծխում է» խոնավ 
օդում, ստացվում է ջրածնի քլորիդի և ծծմբի եռօքսիդի կամ օլեումի հետ միացմամբ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում (սախարինի, թիոինդիգոյի և այլնի 
արտադրությունում) 

- ծծմբական թթու (H2SO4)` խիտ յուղային անգույն (եթե չի պարունակում 
խառնուկներ), դեղին կամ դարչնագույն հեղուկ, ջրի հետ շփվելիս մտնում է բուռն 
փոխազդեցության մեջ, վառում է մաշկը և օրգանական նյութերը, ստացվում է 
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կատալիզորդի (պլատին, երկաթի օքսիդ, վանադիումի օքսիդ և այլն) վրայով 
անցկացնելով թթվածին և ծծմբի երկօքսիդ, անջատելով խառնուկներից (ազոտի 
միացություններ, արսեն և սելեն պարունակող արտադրանք, կապարի սուլֆատ), 
մշակելով ծծմբաջրածնով կամ ամոնիումի սուլֆիդով, տեխնիկական ծծմբական 
թթուն պարունակում է 77-100% H2SO4, մատակարարվում է բեռնարկղերով կամ 
թթուների համար ապակե շշերով, պողպատե թմբուկներով և այլ համապատասխան 
տարողություններով, օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի, ոչ օրգանական 
գունանյութերի, պարարտանյութերի արտադրությունում, նավթային և 
պողպատաձուլման արտադրությունում 

- օլեում` ծծմբի եռօքսիդի ավելցուկով (մինչև 80%) ծծմբական թթու է, լինում է հեղուկ 
կամ պինդ վիճակում, շագանակագույն, ջրի հետ մտնում է բուռն փոխազդեցության 
մեջ, վառում է մաշկը և հագուստը, արտադրում է վտանգավոր «ծուխ», պահվում է 
ապակե, խեցե, թերթավոր երկաթից բեռնարկղերում, օգտագործվում է օրգանական 
քիմիայում սուլֆացման համար 

- ֆոսֆորի օքսիդ (ֆոսֆորի հնգօքսիդ, ֆոսֆորի անհիդրիդ P2O5)` քայքայիչ 
հատկություններով սպիտակ փոշի, ստացվում է ֆոսֆորի այրմամբ չոր օդում, լինում է 
բյուրեղական, ոչ բյուրեղային կամ ապակետեսակ ձևերով (նշված երեք ձևերի 
խառնուրդը գոյացնում է «ֆոսֆորային ձյուն», որը նույնպես դասակարգվում է տվյալ 
դիրքում), ակտիվ կլանում է ջուրը, տեղափոխվում է անօդանցիկ փաթեթվածքով, 
օգտագործվում է գազերի չորացման համար և օրգանական սինթեզում 

- ֆոսֆորական թթու (օրթոֆոսֆորական թթու կամ սովորական ֆոսֆորական թթու 
H3PO4)` ստացվում է բնական կալցիումի ֆոսֆատի վրա ծծմբական թթվի 
ազդեցությամբ (ստացված տեխնիկական թթուն պարունակում է խառնուկների 
տեսքով ֆոսֆորի օքսիդ, կալցիումի երկհիդրոգենօրթոֆոսֆատ, ծծմբի եռօքսիդ, 
ծծմբական թթու, սիլիկաֆտորջրածնական թթու և այլն) կամ ֆոսֆորի օքսիդի 
կարգավորվող հիդրատացմամբ (ստացվում է մաքուր ֆոսֆորական թթու), դժվար է 
պահվում պինդ վիճակում (պրիզմայաձև բյուրեղներով) և սովորաբար պատրաստվում 
են դրա ջրային լուծույթները (65% կամ 90%), օգտագործվում է խտացրած 
սուպերֆոսֆատներ ստանալու համար, ինչպես նաև մանածագործվածքային 
արդյունաբերությունում որպես խածատման հեղուկ 

- պիրոֆոսֆորական թթու (երկֆոսֆորական թթու H4P2O7)` բնութագրվում է  P-O-P 
ատոմների հերթափոխությամբ, առաջանում է օրթոֆոսֆորական թթվի 
կարգավորվող տաքացմամբ, խոնավ օդում անկայուն է և շատ հեշտ վերածվում է 
ֆոսֆորական թթվի 

- մետաֆոսֆորական թթուներ (P-O-P ատոմների հերթափոխությամբ բնութագրվող 
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ցիկլա-եռամետաֆոսֆորական թթու (HPO3)3 և ցիկլա-քառամետաֆոսֆորական թթու 
(HPO3)4)` չնչին քանակությամբ առկա են բազմաֆոսֆորական թթուների 
խառնուրդներում, որոնք պարունակում են 86%-ից ավելի P2O5  

- բազմաֆոսֆորական թթուներ այլ, P-O-P տեսակի` խառնուրդներ, որոնք 
պարունակում են, օրինակ՝ եռաֆոսֆորական թթու(H5P3O10) կամ քառաֆոսֆորական 
թթու (H6P4O13) 

- այլ բազմաֆոսֆորական թթուներ, օրինակ՝ հիպոֆոսֆորական թթու 
(երկֆոսֆորական թթու H4P2O6)` բյուրեղային երկհիդրատի տեսքով միացություն է, 
պահվում է չոր տեղում, կայուն է թույլ լուծույթներում 

- բորի օքսիդ (բորական անհիդրիդ) (B2O3)` գոյություն ունի թափանցիկ ապակենման 
զանգվածների, բյուրեղների, փաթիլների տեսքով, օգտագործվում է արհեստական 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ստանալու համար 

- բորի այլ օքսիդներ  

- բորական թթու (օրթոբորական թթու) (H3BO3)` մոխրագույն կամ երկնագույն փոշի 
կամ մանր թեփուկներ, թափանցիկ եզրերով փայլանման փաթիլներ կամ 
ապակենման կտորներ առանց հոտի, շոշափելիս յուղոտ է, ստացվում է բնական 
բորատները թթուներով տարրալուծմամբ կամ հում բորական թթվի 
ֆիզիկաքիմիական մշակմամբ, օգտագործվում է որպես հականեխիչ միջոց 
(բորական ջուր), բորսիլիկատային ապակու, ապակիացված միացությունների, քրոմի 
հիդրօքսիդի, արհեստական բորատների, ամինանտրաքինոնների հիդրօքսիդի 
արտադրությունում, մոմի պատրույգների և հրահեստ գործվածքների տոգորման 
համար (այստեղ են դասակարգվում նաև հում բորական թթուն` 85%-ից բարձր 
H3BO3-ի պարունակությամբ և մետաբորական թթուն (HBO2)n 

- ջրածնի բրոմիդ (НВг)` անգույն, կծու հոտով գազ, կարելի է պահել ճնշման տակ կամ 
ջրային լուծույթների տեսքով (բրոմջրածնական թթու), որոնք դանդաղ 
տարրալուծվում են օդում, բրոմջրածնական թթուն օգտագործվում է բրոմիդներ 
ստանալու համար և օրգանական սինթեզում 

- բրոմաթթու (HBrO3)` լինում է միայն ջրային լուծույթի տեսքով, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում 

- ջրածնի յոդիդ (HI)` անգույն հեղձուցիչ, հեշտ տարրալուծվող գազ, սովորաբար 
լինում է կծու ջրային լուծույթի տեսքով (յոդաջրածնական թթու), խտացրած վիճակում 
խոնավ օդում «ծխում է», օգտագործվում է օրգանական սինթեզում որպես 
վերականգնիչ կամ որպես միջավայր, յոդի առկայությունը հաստատելու համար  
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- յոդական թթու (HIO3) և դրա անհիդրիդը (I2O5)` լինում են պրիզմայաձև բյուրեղների 
կամ ջրային լուծույթի տեսքով, օգտագործվում են հակագազերում որպես կլանիչ 
ազդակ, ինչպես նաև բժշկությունում  

- օրթոյոդական թթու (HIO4.2H2O)` ունի վերը նշված հատկությունները 

- ծծմբաջրածին (H2S)` շատ թունավոր, անգույն, գարշահոտ գազ, պահվում է 
պողպատե գլաններում կամ ջրային լուծույթում (ծծմբաջրածնական թթու), 
օգտագործվում է ծծմբական թթուների և աղաթթուների մաքրման համար, ծծմբի 
երկօքսիդ կամ վերականգնված ծծումբ ստանալու համար 

- պերօքսոծծմբական թթուներ՝ պերօքսերկծծմբական թթու (H2S2O8) և դրա 
անհիդրիդը (S2O7), պերօքսոմիածծմբական թթու (H2SO5), որը բնորոշվում է 
խոնավածուծ և օքսիդացնող հատկություններով, թթուները լինում են բյուրեղային 
ձևերով 

- թիոթթուներ` երկթիոնական թթու (H2S2O6), եռաթիոնական թթու (Н2S3О6), 
քառաթիոնական թթու (H2S4O6), հնգաթիոնական թթու (H2S5O6), լինում են ջրային 
լուծույթների տեսքով 

- ամինասուլֆոնային կամ սուլֆամինային թթու (SO2(OH)NH2)` բյուրեղային նյութ, 
ջրում թույլ լուծվող, լավ լուծվում է սպիրտում, ստացվում է միզանյութի լուծմամբ 
ծծմբաթթվի, ծծմբի եռօքսիդի կամ օլեումի մեջ, օգտագործվում է հրադիմացկուն 
մանածագործվածքի արտադրությունում, դաբաղման համար, օրգանական 
սինթեզում և գալվանապատման ժամանակ 

- ցիանաջրածին (ցիանաջրածնական թթու (կապտաթթու)) (HCN)` շատ թունավոր, 
անգույն հեղուկ, դառը նշի հոտով, ստացվում է ցիանիդի վրա ծծմբական թթվի 
ազդեցությամբ կամ ամոնիակի և ածխածինների խառնուրդի վրա կատալիզորդի 
ազդեցությամբ, խառնվում է ջրի հետ, վատ է պահվում թույլ լուծույթներում, նաև 
խառնուկների առկայության դեպքում, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում և 
որպես մակաբուծազերծման միջոց 

- իզոցիանաթթու, թիոցիանաթթու և շառաչող թթու 

- սելենային թթու (H2SеO3) և դրա անհիդրիդը (SеO2)` վեցանիստ սպիտակ 
բյուրեղների տեսքով և ջրում լավ լուծվող նյութ, օգտագործվում է արծնների 
արտադրությունում 

- սելենական թթու (H2SeO4)` սպիտակ բյուրեղներ, անջուր կամ հիդրատացրած 

- ազիդաջրածին (ազիդաջրածնական թթու) (HN3)` անգույն, հեղձուցիչ հոտով 
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թունավոր հեղուկ, ջրում լավ լուծվող, անկայուն, ունի պայթուցիկ հատկություններ  

- ֆոսֆինային թթու (հիպոֆոսֆտորային թթու) (Н3РО2)` թիթեղավոր բյուրեղներ, մոտ 
250C հալման կետով, օդում օքսիդացվում է, ուժեղ վերականգնիչ է 

- ֆոսֆոնային թթու (ֆոսֆորային թթու) (H3PO4), տարհոսող բյուրեղներ են, մոտ 710C 
հալման կետով, ջրում լուծվող, թթվի անհիդրիդները (P2O3 կամ P4O6) նույնպես լինում 
են բյուրեղների ձևով, որոնք հալվում են 240C, լույսի տակ դեղնում են, հետո կարմրում 
և տարրալուծվում 

- արսենաթթուներ` օրթոարսենաթթու (H3AsO4. 1/2 H2O) և արսենի հնգօքսիդի այլ 
հիդրատներ, բյուրեղացման ընթացքում ձեռք են բերում անգույն ասեղնաձև 
բյուրեղների տեսք, օգտագործվում են սինթետիկ ներկանյութերի, արսենատների և 
արսենի օրգանական ածանցյալների արտադրությունում 

- ֆոսֆորի այլ համանման միացություններ 

- կոմպլեքսային թթուներ, կազմված են մետաղներ չպարունակող երկու և ավելի 
հանքային թթուներից կամ ոչ մետաղից գոյացած և մետաղից գոյացած թթուներից 
(օրինակ՝ սիլիկավոլֆրամական թթուն կամ բորովոլֆրամական թթուն), չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

- ջրածնԻ ֆտորիդ (HF)` անջուր վիճակում խոնավածուծ հեղուկ է (եռման կետը` 180C-
200C), խոնավ օդում «ծխում է», ստացվում է բնական կալցիում ֆտորիդի (ֆլյուորիտ) 
կամ կրիոլիթի վրա ծծմբական թթվի ազդեցությամբ, մաքրվում է կալիումի 
կարբոնատի մշակմամբ կամ թորմամբ, անջուր վիճակում կամ խիտ լուծույթը խորը 
հրածակում է մաշկը և ածխացնում օրգանական նյութերը, պահվում է մետաղե (շատ 
մաքուր թթուն` արծաթե) անոթներում, ռետինե կամ պլաստիկե բեռնարկղերում, 
օգտագործվում է ապակու, ձուլածո արտադրատեսակների խածատման համար, 
անմոխիր քամիչ թղթի պատրաստման համար, տանտալի, ֆտորիդների ստացման 
համար, օրգանական սինթեզում և խմորման գործընթացների հսկման համար 

- սիլիցիումի երկօքսիդ (SiO2)` լինում է ոչ բյուրեղային կամ բյուրեղային տեսքով, 
ստացվում է սիլիկատային լուծույթների վրա թթվի ազդեցությամբ կամ սիլիցիումի 
հալոգենիդների տարրալուծմամբ ջրի միջոցով` տաքացման եղանակով, հալած 
սիլիցիումի երկօքսիդը օգտագործվում է լաբորատոր սարքերի և արդյունաբերական 
սարքավորանքի պատրաստման համար, սիլիցիումի երկօքսիդի մանր փոշին 
օգտագործվում է ներկերի և լաքերի արտադրությունում որպես լցանյութ, 
ատիվացված սիլիկաժելը օգտագործվում է գազերի չորացման համար 

- ծծմբի երկօքսիդ (SO2)` անգույն հեղձուցիչ գազ, ստացվում է ծծբի այրմամբ, կավի 
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կամ կոքսի հետ բնական սուլֆիդների կամ կալցիումի սուլֆատի թրծմամբ, պահվում 
է հեղուկ վիճակում ճնշման տակ պողպատե տարողություններում կամ ջրային 
լուծույթում, օգտագործվում է կենդանական հյուսվածքների, ծղոտի, փետուրների կամ 
դոնդողանյութի սպիտակեցման համար, շաքարի մաքրման համար, մրգերի և 
բանջարեղենի պահման համար, հիդրոսուլֆիտի, ծծմբական թթվի ստացման 
համար, որպես ախտահանիչ միջոց (օրինակ՝ խաղողի քաղցրահյութի խմորման 
գործընթացի դադարեցման համար), հեղուկ ծծմբի երկօքսիդը օգտագործվում է 
սառնարանային կայանքներում 

Բացառվում է` 

- քլորսուլֆոնային թթուն (ծծմբային քլորհիդրին) և սուլֆոազոտական թթուն (20.15.10) 

- ծծմբի եռօքսիդը, ծծմբաջրածինը, պերօքսիդային թթուները, ամինասուլֆոնային 
թթուն և թիոնային շարքի հանքային թթուները (20.13.24) 

- թիոնիլքլորիդը կամ սուլֆոնիլ քլորիդը (20.13.22) 

- հիպոքլորաթթուները, քլորաթթուները, քլորական թթուները (20.13.24), ինչպես նաև 
քլորային սուլֆոնիլը (սուլֆոնիլ քլորիդը) (20.13.22) 

- այլ ֆոսֆորական թթուները և անհիդրիդները (ֆոսֆինաթթուն և դրա 
անհիդրիդները) (20.13.24) 

- ջրածնի ֆոսֆիդները (20.13.64) 

- բորաֆտորիդ ջրածնական թթուն (քառաֆտորաբորական թթուն) (20.13.14) 

- գլիցերինաբորական թթուն (20.14.53) 

- բնական սիլիկահողերը (08 հատված) 

- սիլիկահողերի կոլոիդային կախույթները (20.59)  

- կոբալտի աղերով սիլիկաժելը (20.59) 

20.13.24.100 Քլորիդ ջրածնի (աղաթթու), թթու քլորսուլֆոնային 
20.13.24.130 Քլորիդ ջրածնի (աղաթթու) 
20.13.24.150 Թթու քլորսուլֆոնային 
20.13.24.300 Թթու ծծմբական, օլեում 
20.13.24.330 Թթու ծծմբական 
20.13.24.350 Օլեում 
20.13.24.500 Անհիդրիդ ֆոսֆորական (ֆոսֆորի օքսիդ), թթու ֆոսֆորական և թթուներ 

բազմաֆոսֆորական 
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20.13.24.530 Անհիդրիդ ֆոսֆորական (ֆոսֆորի օքսիդ) 
20.13.24.550 Թթուներ օրթոֆոսֆորական (ֆոսֆորական) և թթուներ բազմաֆոսֆորական 
20.13.24.600 Օքսիդներ բորի, թթուներ բորական, թթուներ ոչ օրգանական, բացի 

ֆտորաջրածնական թթվից 
20.13.24.700 Ֆտորիդ ջրածնի, երկօքսիդ սիլիցիումի և ծծմբի 
20.13.24.730 Ֆտորիդ ջրածնի (ֆտորաջրածնական թթու) 
20.13.24.750 Երկօքսիդ սիլիցիումի 
20.13.24.770 Երկօքսիդ ծծմբի 
20.13.25 Օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և պերօքսիդներ. հիդրազին, հիդրօքսիլամին և դրանց 

անօրգանական աղերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նատրիումի հիդրօքսիդ (կծու նատրոն, կաուստիկ սոդա) (NaOH)` լինում է ջրային 
լուծույթում և պինդ վիճակում, ստացվում է կրակաթով նատրիումի կարբոնատի 
կաուստիկացմամբ կամ նատրիումի քլորիդի էլեկտրոլիզով, պինդ վիճակում 
քայքայում է մաշկը, խոնավածուծ է, լավ լուծվում է ջրում, պահպանվում է լավ 
մեկուսացված պողպատե բեռնարկղերում, օգտագործվում է փայտի 
թաղանթանյութի, վերականգնված թաղանթանյութի արտադրությունում, բամբակի 
ալկալացման ընթացքում, տանտալի և նիոբիումի արտադրությունում, կարծր 
տեսակի օճառների, քիմիական մթերքի, ներառյալ ֆենոլի միացությունների 
արտադրությունում 

- կալիումի հիդրօքսիդ (կծու կալիում) (КОН)` ստացվում է կալիումի քլորիդի լուծույթի 
էլեկտրոլիզով, ինչպես նաև կրակաթով կալիումի կարբոնատի կաուստիկացմամբ, 
մաքուր կալիումի հիդրօքսիդը ստացվում է սպիրտային մշակմամբ կամ բարիումի 
հիդրօքսիդի և կալիումի սուլֆատի կրկնակի տարրալուծմամբ, մատակարարվում է 
բարձր խտության (մինչև 50%) ջրային լուծույթի տեսքով (կալիումային մոխրաջուր) 
կամ պինդ նյութի տեսքով, որը, բացի այլ խառնուկներից, պարունակում է կալիումի 
քլորիդ, կալիումի հիդրօքսիդի հատկությունները համանման են նատրիումի 
հիդրօքսիդին, հետևաբար պահվում է նույն եղանակով, օգտագործվում է փափուկ 
օճառների արտադրությունում, մակերևույթների խածատման համար՝ 
նախապատրաստելով մետաղապատման, կրկնակի ներկման կամ սպիտակեցման 
համար, կալիումի պերմանգանատի արտադրությունում և այլն, ինչպես նաև 
բժշկությունում 

- նատրիումի պերօքսիդ (երկնատրիումի երկօքսիդ) (Na2O2)` արագ տարահոսող 
սպիտակ կամ դեղնավուն փոշի, տեսակարար կշիռը` մոտ 2,8, ստացվում է 
նատրիումի այրմամբ, տարրալուծվում է ջրի ազդեցությամբ, ջերմանջատմամբ կամ 
ջրածնի պերօքսիդի գոյացմամբ, մատակարարվում է կտորներով, փաթեթված 
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մետաղական բեռնարկղերում, հերմետիկացված եռակցման միջոցով, օգտագործվում 
է օճառի արտադրությունում, օրգանական սինթեզում որպես օքսիդիչ և փակ 
տարածությունների օդի մաքրման համար (օրինակ՝ սուզանավերում) 

- կալիումի պերօքսիդ (երկկալիումի երկօքսիդ) (К2О2), հատկություններով, ստացման 
և օգտագործման եղանակներով համանման է նատրիումի պերօքսիդին  

- մագնեզիումի հիդրօքսիդ (Mg(OH)2)` սպիտակ փոշի, կայուն, օդում դանդաղորեն 
վերածվում է կարբոնատի, օգտագործվում է դեղագործությունում 

- մագնեզիումի պերօքսիդ (МО2)` սպիտակ փոշի, պարունակում է օքսիդ (խառնուկի 
տեսքով), ջրում համարյա չի լուծվում, օգտագործվում է փետուրի սպիտակեցման 
համար, ատամի մածուկի արտադրությունում, որպես ստամոքսաաղիքային 
հականեխիչ 

- ստրոնցիումի օքսիդ (անջուր կամ ալկալիական ստրոնցիումի օքսիդ) (SrO)` 
ծակոտկեն սպիտակ խոնավածուծ փոշի, ստացվում է նստեցված ստրոնցիումի 
կարբոնատի շիկացմամբ, լուծվում է ջրում, օդում առաջացնում է կարբոնատ, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, բժշկությունում, ինչպես նաև ստրոնցիումի 
հիդրօքսիդի և գունանյութերի ստացման համար 

- ստրոնցիումի հիդրօքսիդ (Sr(OH)2)` լինում է անջուր ոչ բյուրեղային վիճակում կամ 
բյուրեղանում է ջրի ութ մոլեկուլով (8Н2O), օդում առաջացնում է կարբոնատ, 
օգտագործվում է ապակու արտադրությունում, ստրոնցիումի աղերի ստացման 
համար, լույս արձակող գունանյութերի պատրաստման համար 

- ստրոնցիումի պերօքսիդ (SrO2)` սպիտակ փոշի, տարրալուծվում է տաք ջրով, 
ստացվում է ստրոնցիումի օքսիդի վրա թթվածնի ազդեցությամբ, օգտագործվում է 
հրատեխնիկայում 

- բարիումի օքսիդ (անջուր բարիում) (BaO)` արտաքնապես նման է ստրոնցիումի 
օքսիդին, սակայն ավելի ծանր է (մոտ 5,5 տեսակարար կշռով) և կարող է 
բյուրեղանալ, անհրաժեշտ է տարբերել բնական բարիումի սուլֆատից («ծանր 
սպաթ»), ստացվում է նստեցված բարիումի նիտրատի կամ նստեցված բարիումի 
կարբոնատի կալցինացմամբ, նաև բարիումի սիլիկատի հիդրոլիզով, օգտագործվում 
է բարիումի հիդրօքսիդի և պերօքսիդի, ինչպես նաև մետաղական բարիումի 
արտադրությունում 

- բարիումի հիդրօքսիդ (Ba(OH)2)` լինում է սպիտակ կամ սպիտակավուն բյուրեղային 
թիթեղների տեսքով, ինչպես նաև ջրային լուծույթի ձևով (բարիումի ջուր), 
օգտագործվում է ռենտգենյան ճառագայթման համար անթափանցիկ ապակու 
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արտադրության, խեցեղենի պատրաստման, ջրի մաքրման համար, կալիումի 
հիդրօքսիդի և բարիումի տարբեր միացությունների արտադրությունում 

- բարիումի պերօքսիդ (BaO2)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի կամ մոխրագույն 
կտորներ (մոտ 5 տեսակարար կշռով), ստացվում է բարիումի օքսիդի տաքացմամբ 
ածխաթթու չպարունակող միջավայրում, ջրի ազդեցությամբ տարրալուծվում է, 
առաջացնելով ջրածնի պերօքսիդ 

- ալյումինի հիդրօքսիդ (հիդրատացրած ալյումինի օքսիդ) (Al2O3 . 3H2O)` ստացվում է 
բոքսիտից (ալյումինի հիդրօքսիդ պարունակող խառնուրդ), ալյումինի 
արտադրության գործընթացում, չոր վիճակում սպիտակ, ոչ բյուրեղական, փուխր, 
ջրում չլուծվող փոշի է, խոնավ վիճակում` դոնդողանյութի նման զանգված, 
օգտագործվում է խեցեգործական ջնարակների, տպագրական ներկերի, 
դեղամիջոցների, պաղլեղի, արհեստական կորունդի արտադրությունում և 
հեղուկների մաքրման համար, ածխածնի հետ խառնուրդն օգտագործվում 
հակաքայքայիչ ներկերի, ներկային լաքերի պատրաստման համար, 
մանածագործական արդյունաբերությունում որպես ներկերն ամրապնդող նյութ 
(այստեղ է դասակարգվում նաև ակտիվացված ալյումինի օքսիդը, որն ստացվում է 
հիդրատացրած ալյումինի օքսիդի կարգավորվող ջերմամշակմամբ, օգտագործվում է 
հիմնականում որպես մակակլանող ազդակ կամ կատալիզորդ) 

- հիդրազին (NН2.NH2)` անգույն արցունքաբեր հեղուկ, օդում «ծխում է», լինում է նաև 
հիդրատային ձևով (NH2.NH2.H2O), ստացվում է նատրիումի հիպոքլորիտով 
ամոնիակի օքսիդացմամբ, օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի պատրաստման 
համար և քիմիական սինթեզում 

- հիդրազինի ոչ օրգանական աղեր` ստացվում են հանքային թթուների հետ 
փոխազդեցության արդյունքում, օրինակ՝ հիդրազին սուլֆատը, իրենից 
ներկայացնում է սառը ջրում թույլ լուծվող անգույն բյուրեղներ, արագ տարրալուծվում 
է տաքացման ժամանակ, օգտագործվում է վերլուծական քիմիայում և 
մետաղագործությունում 

- հիդրօքսիլամին (NH2.OH)` անգույն տարհոսող, ջրում հեշտ լուծվող բյուրեղների 
տեսքով նյութ, ստացվում է նիտրոմեթանի հիդրոլիզով, հալվում է 330C 
ջերմաստիճանում, տարրալուծվում է 1300C ջերմաստիճանում 

- հիդրօքսիլամինի ոչ օրգանական աղեր` ստացվում են հանքային աղերի հետ 
փոխազդեցության արդյունքում (օրինակ՝ հիդրօքսիլամինի քլորիդ, սուլֆատներ, 
նիտրատ), ջրում լուծվող սպիտակ կամ անգույն բյուրեղներ են, օգտագործվում են 
օրգանական սինթեզում որպես վերականգնիչ, մանածագործական 
արտադրությունում որպես հակաօքսիդանտներ ճարպաթթուների համար, 
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գործվածքների սպիտակեցման, ներկման, դաջման համար և այլն 

Բացառվում է` 

- տեխնիկական սոդան (նատրիումի կարբոնատ) (20.13.43) 

- նատրոնային մոխրաջուրը, որը որպես կողմնակի նյութ առաջանում է սուլֆատային 
կամ ալկալիական եղանակով փայտի թաղանթանյութի պատրաստման արդյունքում 
(20.14.80), վերը նշված նատրոնային մոխրաջրից սուլֆատային եղանակով ստացվում 
է տալային յուղ (20.14.71) և նատրիումի հիդրօքսիդ  

- նատրիումի հիդրօքսիդի և չհանգած կրի խառնուրդները («նատրոնային կիր») 
(20.59) 

- հիդրազինի օրգանական ածանցյալները, հիդրօքսիլամինի օրգանական 
ածանցյալները (20.14.14) 

- ալյումինի հիդրօքսիդի կոլոիդային լուծույթները (20.59) 

- 20.13.51 ենթակարգի ալյումինատները 

- աճեցրած միաբյուրեղների տեսքով օգտագործվող (յուրաքանչյուրի քաշը 2,5 գ-ից ոչ 
պակաս) մագնեզիումի օքսիդը (20.59) 

- բարիումի օքսիդը, որն ստացվում է վիթերիտի (բարիումի հանք) կալցինացմամբ 
(08.91.11) 

- կատալիզորդների հետ նատրիումի պերօքսիդի խառնուրդը, որն օգտագործվում է 
ջրածնի պերօքսիդի արագ ստացման համար 

- կալիումի կարբոնատը (20.13.43) 

- կծու կալիումի և կրի խառնուրդը, որը բժշկությունում օգտագործվում է որպես 
դաղող միջոց (21.20) 

20.13.25.200 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա) 
20.13.25.250 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա), պինդ վիճակում 
20.13.25.270 Հիդրօքսիդ նատրիումի (կաուստիկ սոդա), ջրային լուծույթում (նատրոնային 

մոխրաջուր կամ հեղուկ սոդա) 
20.13.25.300 Հիդրօքսիդ կալիումի (կծու կալիում) 
20.13.25.350 Հիդրօքսիդ կալիումի, պինդ վիճակում 
20.13.25.370 Հիդրօքսիդ կալիումի, ջրային լուծույթում 
20.13.25.500 Պերօքսիդներ նատրիումի կամ կալիումի 
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20.13.25.600 Հիդրօքսիդ և պերօքսիդ մագնեզիումի, օքսիդներ, հիդրօքսիդներ և պերօքսիդներ 
ստրոնցիումի և բարիումի 

20.13.25.700 Հիդրօքսիդ ալյումինի 
20.13.25.800 Հիդրազին և հիդրօքսիլամին և դրանց ոչ օրգանական աղերը 
20.13.3 Մետաղների հալոգենիդներ. հիպոքլորիտներ, քլորատներ և պերքլորատներ 

20.13.31 Մետաղների հալոգենիդներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամոնիումի ֆտորիդներ (չեզոք ֆտորիդ (NH4F) և թթու ֆտորիդ (NH4F.HF)` անգույն, 
տարահոսող, թունավոր, ջրում լուծվող բյուրեղներ, օգտագործվում են որպես 
հականեխիչներ (փայտի և կաշվի պահպանման համար), խմորման կարգավորման 
համար, ներկման, ապակու խածատման, պղնձի լվացման համար, 
մետաղագործությունում (հանքաքարերի ճեղքման, պլատինի ստացման համար) և 
այլն 

- նատրիումի ֆտորիդներ (չեզոք ֆտորիդ (NaF) և թթու ֆտորիդ (NaF.HF))` անգույն, 
թունավոր, ջրում վատ լուծվող բյուրեղներ, ստացվում են նատրիումական աղով 
կալցիումի ֆտորիդի կալցինացումից, օգտագործվում են որպես հականեխիչներ 
(փայտի, կաշվի, ձվի պահպանման համար), խմորման կարգավորման համար, 
ապակու խածատման (փայլատ մակերևույթ ստանալու համար) և այլնի համար 

- ալյումինի եռաֆտորիդ (AlF3)` ջրում չլուծվող անգույն, բյուրեղների տեսքով նյութ, 
ստացվում է բոքսիտից (ալյումինի հիդրօքսիդ պարունակող խառնուրդ) և 
ֆտորաջրածնական թթվից, օգտագործվում է արծնների և խեցեղենի 
արտադրությունում որպես հալանյութ, ինչպես նաև ջրածնի պերօքսիդի մաքրման 
համար 

- կալիումի ֆտորիդներ` կալիումի ֆտորիդի չեզոք երկհիդրատ (KF.2H2O) (ջրում հեշտ 
լուծվող, անգույն տարհոսող թունավոր բյուրեղներ) և թթու ֆտորիդ (KF.HF), 
օգտագործվում են նույն բնագավառներում, ինչ ոչ նատրիումի ֆտորիդները, իսկ թթու 
ֆտորիդը նաև ցիրկոնիումի և տանտալի մետաղագործությունում 

- կալցիումի ֆտորիդ (СаF2)` ջրում չլուծվող անգույն բյուրեղներ (կարող է լինել նաև 
ժելատինանման վիճակում), ստացվում է բնական կալցիումի ֆտորիդից (ֆլյուորիտ, 
դաշտային սպաթ), օգտագործվում է մետաղագործությունում, ապակու և խեցեղենի 
արտադրությունում  

- քրոմի եռաֆտորիդի քառահիդրատ (CrF3.4H2O)` ջրում լուծվող մուգ կանաչ փոշի, 
ջրային լուծույթը քայքայում է ապակին, օգտագործվում է ներկման ընթացքում որպես 
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խածանյութ 

- ցինկի ֆտորիդ (ZnF2)` ջրում լուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է փայտանյութի 
տոգորման համար, արծնների պատրաստման և գալվանացման ժամանակ 

- ծարիրի ֆտորիդներ` ծարիրի օքսիդի վրա ֆտորջրածնական թթվի ազդեցությամբ 
ստացվում է ծարիրի եռաֆտորիդ (ShF3), որը բյուրեղանում է տարհոսող սպիտակ 
ասեղների տեսքով, լուծվում է ջրում և ծարիրի հնգաֆտորիդ (SbF5), որն իրենից 
ներկայացնում է մածուցիկ հեղուկ, լուծվում է ջրում առաջացնելով հիդրատ (ջրի երկու 
մոլեկուլներով), օգտագործվում են խեցեգործությունում և մանածագործական 
արդյունաբերությունում ներկման կամ նախշապատման ժամանակ որպես 
խածանյութ 

- բարիումի երկֆտորիդ (BaF2)` ջրում լուծվող սպիտակ թունավոր փոշի, ստացվում է 
բարիումի օքսիդի, սուլֆիդի կամ կարբոնատի վրա ֆտորջրածնական թթվի 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է խեցեղենի և արծնների պատրաստման ժամանակ 
որպես գունանյութ, զմռսման ժամանակ՝ որպես հականեխիչ, ինչպես նաև որպես 
միջատասպան և այլն 

- երկնատրիումի վեցաֆտորասիլիկատ (նատրիումի ֆտորսիլիկատ) (Na2SiF6)` սառը 
ջրում չափավոր լուծվող սպիտակ փոշի, ստացվում է սիլիցիումի ֆտորիդից, 
օգտագործվում է անթափանց ապակու, արծնների, սինթետիկ քարերի, թթվակայուն 
ցեմենտի, մկան թույնի, միջատասպանների արտադրությունում, ինչպես նաև 
բերիլիումի էլեկտրոլիտային լուծահանման համար, էլեկտրոլիզով անագի մաքրման, 
լատեքսի մակարդման համար և որպես հականեխիչ նյութ 

- երկկալիումի վեցաֆտորասիլիկատ (կալիումի ֆտորսիլիկատ) (K2SiF6)` առանց 
հոտի, ջրում թույլ լուծվող, սպիտակ բյուրեղային փոշի, լուծվում է աղաթթվում, 
օգտագործվում է ապակենման արծնե բովախառնուրդի, խեցեղենի, 
միջատասպանների, սինթետիկ փայլարների պատրաստման համար, ալյումինի և 
մագնեզիումի մետաղագործությունում 

- կալցիումի վեցաֆտորասիլիկատ (կալցիումի ֆտորսիլիկատ) (CaSiF6)` ջրում թույլ 
լուծվող, սպիտակ բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է խեցեգործությունում որպես 
սպիտակ գունանյութ 

- պղնձի վեցաֆտորասիլիկատի վեցահիդրատ (պղնձի ֆտորսիլիկատ) (CuSiF6.6H2O)` 
ջրում լուծվող, թունավոր, երկնագույն բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է բծավոր 
ներկվածք ստանալու համար, նաև որպես սնկասպան նյութ 

- ցինկի վեցաֆտորասիլիկատի վեցահիդրատ (ցինկի ֆտորսիլիկատ) (ZnSiF6.6H2O)` 
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ջրում լուծվող բյուրեղային փոշի, փոխազդում է կալցիումի միացությունների հետ, 
առաջացնելով կալցիումի ֆտորիդներից պատվածք, օգտագործվում է բետոնի 
ամրացման համար, ցինկի գալվանապատման համար, նաև որպես հականեխիչ և 
սնկասպան նյութ 

- բարիումի վեցաֆտորասիլիկատ (բարիումի ֆտորասիլիկատ) (BaSiF6)` սպիտակ 
փոշի, օգտագործվում է որպես միջատասպան կամ վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման նյութ 

- այլ ֆտորասիլիկատներ, դրանք են` մագնեզիումի և ալյումինի ֆտորասիլիկատները, 
որոնք օգտագործվում են բետոնի ամրացման համար, քրոմի և երկաթի 
ֆտորասիլիկատները, որոնք օգտագործվում են ներկանյութերի պատրաստման 
համար և այլն 

- եռանատրիումի վեցաֆտորալյումինատ (նատրիումի վեցաֆտորալյումինատ) 
(Na3AlF6)` սինթետիկ կրիոլիթ, սպիտակավուն բյուրեղային զանգված, ստացվում է 
նստվածքի տեսքով, ֆտորաջրածնական թթվի մեջ լուծված ալյումինի օքսիդի և 
նատրիումի քլորիդի խառնման արդյունքում կամ նատրիումի ֆտորիդի հետ ալյումինի 
սուլֆատի հալման արդյունքում, օգտագործվում է ալյումինի մետաղագործությունում 
որպես բնական կրիոլիթի փոխարինիչ, հրատեխնիկայում, արծնների և ապակիների 
արտադրությունում, նաև որպես միջատասպան  

- ֆտորաբորատներ, դրանք են` նատրիումի ֆտորաբորատը, կալիումի 
ֆտորաբորատը (օգտագործվում է արծնների արտադրությունում), քրոմի և նիկելի 
ֆտորաբորատները (օգտագործվում է գալվանապատման համար) և այլն 

- ֆտորասուլֆատներ, այդ թվում ծարիրի ամոնիումային ֆտորասուլֆատը 
((NH4),SO4SbF3)` լուծվող բյուրեղներ են, քայքայում են մետաղը և ապակին, 
օգտագործվում են ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ 

- ֆտորաֆոսֆատներ` ստացվում են բնական մագնեզիիումի ֆտորֆոսֆատից 
(վագներիտ) կամ ալյումինալիթիումի ֆտորֆոսֆատից (ամբլիգոնիտ) 

- ֆտորատանտալատներ (ստացվում են տանտալի մետաղագործական 
արտադրության ժամանակ), ֆտորատիտանատներ, ֆտորագերմանատներ, 
ֆտորանիոբատներ, ֆտորացիրկոնատներ (ստացվում են ցիրկոնիումի 
մետաղագործական արտադրության ընթացքում) և այլն  

- մետաղների ֆտորային օքսիդներ (բերիլիումի և այլ), ինչպես նաև ֆտորային 
օքսիդների բարդ աղերը 

- բերիլիումի երկֆտորիդ (BeF2)` փայլուն, ջրում շատ լավ լուծվող նյութ՝ 2գ/սմ3 
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խտությամբ և 8000C հալման ջերմաստիճանով, ստացվում է ամոնիումի 
ֆտորբերիլատի շիկացման միջոցով, օգտագործվում է բերիլիումի արտադրությունում 

- բերիլիումի հիմնային ֆտորիդ (5BeF2.2BeO)` փայլուն, ջրում շատ լավ լուծվող նյութ՝ 
2գ/սմ3 խտությամբ 

- կալցիումի քլորիդ (CaCl2)` սպիտակ, դեղնավուն կամ դարչնագույն (կախված 
մաքրության աստիճանից) խոնավածուծ նյութ, լինում է ձուլվածքի տեսքով կամ 
հալած վիճակում, ծակոտկեն զանգվածի կամ փաթիլների տեսքով, ինչպես նաև 
բյուրեղային կամ հատիկավոր, երբ այն հիդրատացված է ջրի վեց մոլեկուլներով, 
ստացվում է բնական աղերից լուծահանմամբ կամ որպես կողմնակի նյութ 
նատրիումի կարբոնատի արտադրության ժամանակ, օգտագործվում է սառեցնող 
խառնուրդներում, ցածր ջերմաստիճաններում բետոնի հետ աշխատանքի դեպքում, 
որպես ճանապարհային ծածկ, որպես կատալիզորդ, օրգանական սինթեզում որպես 
ջրազրկող կամ խտացնող ազդակ և գազերի չորացման համար, ինչպես նաև 
բժշկությունում 

- մագնեզիումի քլորիդ (MgCl2)` կալիումի աղերի լուծահանման արդյունքում ստացված 
կողմնակի նյութ, անջուր թափանցիկ զանգվածի, գլանների, պրիզմաների տեսքով 
(հիդրատացրած վիճակում անգույն ասեղների տեսքով), լուծվում է ջրում, 
օգտագործվում է ամուր ցեմենտների արտադրությունում, մանածագործական 
արդյունաբերությունում որպես ախտահանիչ միջոց և այլն 

- ալյումինի քլորիդ (AlCl3)` լինում է անջուր կամ բյուրեղային վիճակում, ինչպես նաև 
շաքարաջրի լուծույթների տեսքով, ստացվում է ալյումինի վրա քլորի ազդեցությամբ 
կամ ալյումինի օքսիդի վրա քլորաջրածնի ազդեցությամբ, անջուր աղը օդում «ծխում 
է», պինդ քլորիդը օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, ներկման ընթացքում 
որպես խածանյութ, իսկ ջրային լուծույթներն օգտագործվում են բնափայտի 
պահպանման, բրդի խածատման և այլնի համար 

- երկաթի քլորիդ (FeCl2)` թեփուկների, փաթիլների կամ կանաչավուն դեղին փոշու 
տեսքով անջուր նյութ կամ, օրինակ՝ ջրի չորս մոլեկուլներով հիդրատացված նյութ 
(կանաչ կամ երկնագույն բյուրեղներ), լինում է նաև ջրային լուծույթների տեսքով, 
օդում օքսիդանում է, մատակարարվում է լավ փակված սրվակներով, որտեղ 
օքսիդացումը կանխելու համար ավելացվում է մի քանի կաթիլ սպիրտ, 
օգտագործվում է որպես վերականգնիչ կամ խածատանյութ  

- երկաթի քլորիդ (FeCl3)` անջուր, օդում տարահոսող, դեղին, դարչնագույն, նռան 
գույնի, ջրում լուծվող զանգված է կամ ջրի հինգ կամ տասներկու մոլեկուլներով 
հիդրատացված նյութ (նարնջագույն կամ կարմիր բյուրեղներ), օգտագործվում է 
հիմնականում որպես օքսիդիչ, որպես խածատանյութ, արդյունաբերական ջրերի 
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մաքրման համար, լուսանկարչությունում և լուսափորագրությունում, բժշկությունում  

- կոբալտի երկքլորիդի վեցահիդրատ (CoCl2.6H2O)` ջրում լուծվող վարդագույն կամ 
կարմիր բյուրեղներ, տաքացման դեպքում դառնում են երկնագույն, օգտագործվում է 
խոնավաչափերի արտադրությունում (որպես սիմպատիկ թանաք) և հակագազերում 
(որպես աբսորբենտ)  

- նիկելի երկքլորիդ (NiCl2)` դեղին թեփուկների և փաթիլների տեսքով անջուր նյութ 
կամ ջրի վեց մոլեկուլներով հիդրատացրած տարհոսող կանաչ բյուրեղներ, լավ 
լուծվում է ջրում, օգտագործվում է ներկման ժամանակ որպես խածանյութ, 
էլեկտրոլիզում (նիկելապատման համար գուռերում) և հակագազերում (որպես 
աբսորբենտ) 

- ցինկի քլորիդ (ZnCl2)` սպիտակ բյուրեղային զանգվածի տեսքով (ցինկային յուղ), 
հալած կամ հատիկավոր, ջրում լուծվող, տարհոսող, ալկալիական և թունավոր նյութ, 
ստացվում է թրծած ցինկաքարի (սֆալերիտ կամ կալամին) վրայով քլորաջրածնի 
անցկացմամբ, օգտագործվում է որպես հականեխիչ, սնկասպան, ջրազրկող նյութ 
փայտանյութի հրակայուն մշակման, կաշվի մշակման, թաղանթանյութի ամրացման 
համար և օրգանական սինթեզում, ինչպես նաև որպես զոդման հալանյութ, 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների ներկման և դաջման համար որպես 
խածանյութ, յուղերի մաքրման համար, ատամի ցեմենտի և դեղամիջոցների 
պատրաստման համար 

- անագի քլորիդ (SnCl2)` ռետինանման զանգվածի կամ բյուրեղների (ջրի երկու 
մոլեկուլներով) տեսքով սպիտակ կամ դեղնավուն գույնի նյութ, կարող է լինել նույն 
գույնի լուծույթի տեսքով, կծու նյութ է, օգտագործվում է որպես վերականգնիչ, 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների ներկման համար որպես խածանյութ 
կամ անագե շոհ մետաքսի համար և թերթապողպատի անագապատման համար 

 - անագի քառաքլորիդ (SnCl4),`անջուր վիճակում անգույն կամ դեղնավուն հեղուկ, 
որը խոնավ օդում «ծխում է», հիդրատացված վիճակում առաջանում են անգույն 
բյուրեղներ, լինում է նաև դոնդողազանգվածի տեսքով (անագային յուղ), 
օգտագործվում է մանածագործական արտադրությունում որպես խածանյութ կամ 
որպես անագե շոհ մետաքսի համար, անագի երկքլորիդի և ոսկու աղերի հետ 
խառնուրդը օգտագործվում է Կասիյան ծիրանու պատրաստման համար (ճենապակու 
գեղազարդման համար) 

- բարիումի քլորիդ (BaCl2)` անջուր հալած վիճակում (դեղին փոշի) կամ ջրի երկու 
մոլեկուլներով հիդրատացված (թերթավոր բյուրեղներ) նյութ, լուծվում է ջրում, 
օգտագործվում է ներկման համար, խեցեգործությունում, նաև որպես 
հակամակաբուծական միջոց, մկան թույն, արդյունաբերական ջրերի մաքրման 
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համար և այլն 

- տիտանի քլորիդներ, այդ թվում տիտանի քառաքլորիդ (TiCl4)` կծու հոտով անգույն 
կամ դեղնավուն հեղուկ, խոնավ օդում «ծխում է», կլանում է խոնավությունը և 
ջրատարրալուծվում է, օգտագործվում է խածանյութերի պատրաստման համար 
(տիտանի խածանյութ), ծխածածկույթների առաջացման համար և օրգանական 
սինթեզում 

- քրոմի քլորիդ (CrCl2)` ասեղնաձև բյուրեղներ կամ լուծույթներ, կապտագույն 
(կոբալտի), օգտագործվում է որպես վերականգնիչ 

- քրոմի քլորիդ (CrCl3)` վարդագույն կամ նարնջագույն բյուրեղային թեփուկներ, 
հիդրատացրած վիճակում (ջրի 6 կամ 12 մոլեկուլներով) կանաչ կամ ծիրանի 
բյուրեղներ, օգտագործվում են մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, դաբաղման համար, քրոմի 
էլեկտրանստեցման համար, օրգանական սինթեզում և այլն 

- մանգանի երկքլորիդ (MnCl2)` անջուր վիճակում վարդագույն բյուրեղային զանգված, 
հիդրատացված վիճակում (ջրի 4 մոլեկուլներով)` բյուրեղային վարդագույն նյութ, 
օդում տարրալուծվող և ջրում լուծվող, ստացվում է բնական կարբոնատի 
(ռոդոքրոզիտ կամ դիալոգիտ) քլորաջրածնով մշակումից, օգտագործվում է ներկող 
ազդակների պատրաստման համար, որոշ դեղամիջոցների պատրաստման համար, 
ինչպես նաև որպես կատալիզորդ 

- քլորային պղինձ (պղնձի քլորիդ) (CuCl)` բյուրեղային փոշի կամ անգույն բյուրեղներ, 
ջրում չլուծվող, օդում օքսիդանում է, օգտագործվում է նիկելի և արծաթի 
մետաղագործությունում, ինչպես նաև որպես կատալիզորդ 

- պղնձի քլորիդի երկհիդրատ (CuCl2.2H2O)` ջրում լուծվող տարհոսող կանաչ 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների դաջման համար, լուսանկարչությունում, էլեկտրոլիզում, 
որպես կատալիզորդ, հականեխիչ, ախտահանիչ, միջատասպան նյութ, ներկերի 
արտադրությունում և հրատեխնիկայում  

- ծարիրի եռաքլորիդ (ծարիրային յուղ) (SbCl3)` անգույն կիսաթափանցիկ գնդիկներ, 
ստացվում է բնական սուլֆիդի (ստիբնիտ) քլորաջրածնով մշակումից, կլանում է 
մթնոլորտի խոնավությունը, ձեռք բերելով յուղային տեսք, կծու նյութ է, 
օգտագործվում է մետաղների խածատման և բրոնզապատման համար, լաքերի 
պատրաստման համար, կաշվի մշակման, ծարիրի օքսիդի ստացման, ինչպես նաև 
անասնաբուժությունում 
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- ծարիրի հնգաքլորիդ (SbCl3)` անգույն հեղուկ, խոնավ օդում «ծխում է», 
տարրալուծվում է ջրի միջոցով, օգտագորվում է որպես ծխահարիչ և օրգանական 
սինթեզում որպես քլորի կրիչ 

- սնդիկի քլորիդ (կալոմել) (Hg2Cl2)` լինում է ոչ բյուրեղային զանգվածի, փոշու կամ 
սպիտակ բյուրեղների տեսքով, ջրում չի լուծվում, ստացվում է սնդիկի նիտրատի 
նստեցմամբ աղաթթվով կամ սնդիկի երկքլորիդի հետ սնդիկի տրորմամբ, 
օգտագործվում է որպես լուծողական և որդամուղ նյութ 

- սնդիկի երկքլորիդ (քլորասնդիկ, սուլեմա) (HgCl2)` շատ թունավոր նյութ, ցնդելի, 
ստացվում է տաք սնդիկի վրա քլորի անմիջական ազդեցությամբ, բյուրեղանալով 
պրիզմաների կամ երկար սպիտակ ասեղների տեսքով, լուծվում է ջրում, խիստ ուժեղ 
հականեխիչ, մանրէազերծ և հակամակաբուծական նյութ է (օգտագործվում է թույլ 
լուծույթների տեսքով), օգտագործվում է նաև երկաթի բրոնզավորման, հրակայուն 
բաղադրություններով բնափայտի տոգորման համար, լուսանկարչությունում, 
օրգանական քիմիայում որպես կատալիզորդ, սնդիկի օքսիդի արտադրությունում 

- պղնձի օքսիքլորիդներ և հիդրօքսիքլորիդներ` երկնագույն բյուրեղային փոշիներ, 
օգտագործվում են որպես միջատասպան, սնկասպան նյութեր և ներկանյութեր 

- ալյումինի հիդրօքսիքլորիդ (Al2Cl (OH)5.H 2O)` դեղնավուն սպիտակ փոշի, 
օգտագործվում է կոսմետիկայում 

- քրոմի երկօքսիքլորիդ (քլորային քրոմիլ) (CrCl2O2)` կարմիր հեղուկ, գրգռիչ հոտով, 
խոնավ օդում «ծխում է», տարրալուծվում է ջրի միջոցով, օգտագործվում է դաբաղման 
ժամանակ, որպես խածատանյութ և օքսիդիչ 

- անագի օքսիքլորիդ` մոխրագույն կամ սպիտակ ոչ բյուրեղային կտորների տեսքով 
նյութ, լուծվում է ջրում, օգտագործվում է որպես խածատանյութ 

- ծարիրի օքսիքլորիդ (SbClO)` սպիտակ փոշի, օգտագործվում է դեղամիջոցների և 
ծուխ գոյացնող նյութերի պատրաստման համար 

- կապարի օքսիքլորիդներ և հիդրօքսիքլորիդներ` սպիտակ փոշիներ, ստացվում են 
կապարի օքսիդի մշակմամբ ալկալիական մետաղի քլորիդով, օգտագործվում է 
կապարի քրոմատների ստացման համար, ջրաներկերի, յուղաներկերի, 
տեմպերաների և այլ ավելի բարդ գունանյութերի պատրաստման համար 

- բիսմութի օքսիքլորիդ (քլորային բիսմութիլ) (BiClO)` սպիտակ փոշի, օգտագործվում 
է արհեստական մարգարիտի պատրաստման համար որպես գունանյութ 

- նատրիումի բրոմիդ (NaBr)` անգույն, խոնավածուծ, ջրում լուծվող նյութ, ստացվում է 
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ամոնիումի բրոմիդի ստացման եղանակով կամ նատրիումի աղով երկաթի բրոմիդի 
մշակմամբ, 510C-ից բարձր ջերմաստիճանում բյուրեղանալիս ստացվում է անջուր, 
շատ անկայուն վիճակում նյութ, ավելի ցածր ջերմաստիճաններում բյուրեղացման 
ընթացքում, հիդրատացվում է ջրի երկու մոլեկուլներով և լինում է մեծ խորանարդաձև 
բյուրեղների տեսքով, օգտագործվում է բժշկությունում և լուսանկարչությունում 

- կալիումի բրոմիդ (KBr)` անջուր, մեծ բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում և 
օգտագործվում է ինչպես նատրիումի բրոմիդը 

- ամոնիումի բրոմիդ (NH4Br)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է 
ամոնիակի վրա բրոմաջրածնի ազդեցությամբ, օդում դեղնում է և դանդաղ 
տարրալուծվում է, տաքացնելու դեպքում գոլոշիանում է, օգտագործվում է 
բժշկությունում որպես ցավազրկող միջոց, լուսանկարչությունում, ինչպես նաև որպես 
հրակայուն նյութ 

- կալցիումի բրոմիդի վեցահիդրատ (CaBr2. 6H2O)` տարհոսող անգույն բյուրեղներ, 
ջրում լավ լուծվող, ստացվում է կալցիումի կարբոնատից և բրոմաջրածնից, 
օգտագործվում է բժշկությունում և լուսանկարչությունում 

- պղնձի բրոմիդ (CuBr)` ջրում չլուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է պղնձի 
երկբրոմիդի վերականգմամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- պղնձի երկբրոմիդ (CuBr2)` տարհոսող, ջրում լուծվող բյուրեղներ, ստացվում է 
պղնձի վրա բրոմի անմիջական ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում և լուսանկարչությունում 

- այլ բրոմիդներ և օքսիբրոմիդներ, այդ թվում ստրոնցիումի բրոմիդը (օգտագործվում 
է բժշկությունում) և բարիումի բրոմիդը 

- ամոնիումի յոդիդ (NH4I)` սպիտակ, խոնավածուծ, ջրում լավ լուծվող փոշի, ստացվում 
է ամոնիակի կամ ամոնիումի կարբոնատի վրա յոդաջրածնի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է բժշկությունում և լուսանկարչությունում 

- նատրիումի յոդիդ (NaI)` անջուր, տարհոսող, ջրում լավ լուծվող բյուրեղային նյութ, 
որը տարրալուծվում է օդի և լույսի ազդեցությամբ, ստացվում է նատրիումի 
հիդրօքսիդի կամ կարբոնատի վրա յոդաջրածնի ազդեցությամբ կամ նատրիումի 
աղով երկաթի յոդիդի մշակմամբ, ինչպես նաև յոդատների կալցինացմամբ, 
օգտագործվում է բժշկությունում, լուսանկարչությունում, ինչպես նաև կերակրի աղի 
յոդացման համար 

- կալիումի յոդիդ (KI)` անջուր, անգույն անթափանցիկ բյուրեղներ, ստացվում և 
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օգտագործվում է ինչպես նատրիումի յոդիդը  

- կալցիումի յոդիդ (CaI2)` անգույն փայլուն բյուրեղներ կամ սադափե սպիտակ 
թեփուկներ, լուծվում է ջրում, օդում դեղնում է, ստացվում է կալցիումի կարբոնատից և 
յոդաջրածնից, օգտագործվում է լուսանկարչությունում 

- սնդիկի յոդիդ (HgI կամ Hg2I2)` սովորաբար ոչ բյուրեղային (որոշ դեպքերում լինում է 
բյուրեղական) շատ թունավոր փոշի, դեղին, կանաչավուն կամ կարմրավուն գույնի, 
չափավոր լուծվում է ջրում, ստացվում է սնդիկի վրա յոդի անմիջական 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է բժշկությունում որպես հականեխիչ և օրգանական 
սինթեզում 

- սնդիկի յոդիդ (սնդիկի երկյոդիդ, կարմիր յոդիդ) (HgI2)` բյուրեղային կարմիր փոշի, 
ջրում համարյա չի լուծվում, շատ թունավոր է, ստացվում է քլորիդի կամ երկարժեք 
սնդիկի այլ աղի նստեցմամբ կալիումի յոդիդով, օգտագործվում է 
լուսանկարչությունում և վերլուծության ժամանակ 

- յոդիդներ և այլ օքսիյոդիդներ` յոդիդներ լիթիումի (օգտագործվում է բժշկությունում), 
ստրոնցիումի, ծարիրի, ցինկի և երկաթի (երկուսն էլ օգտագործվում են բժշկության 
մեջ և որպես հականեխիչներ), կապարի (մետաղական փայլով, օգտագործվում է 
ռետինե արտադրատեսակների համար ներկերի պատրաստման ժամանակ) և 
բիսմութի (ազդանյութ), ինչպես նաև ծարիրի, պղնձի և կապարի օքսիյոդիդներ 

Բացառվում է` 

- բնական պղնձի հիդրօքսիքլորիդը   

- ամոնիումի քլորիդը (անուշադր, NH4Cl) (20.15.20) 

- բնական մագնեզիումի քլորիդը (բիշոֆիտ), բնական պղնձի քլորիդը (08.91.19)  

- նատրիումի և կալիումի քլորիդները (08.93.10, 20.15.51 և 20.15.79) 

- տեխնիկական կալցիումի հիպոքլորիտը (20.13.32) 

- ոչ մետաղական ֆտորիդները (24.13.12) 

- ոչ մետաղների ֆտորային օքսիդները (24.13.12) 

- ֆտորացետատները կամ ֆտոր պարունակող այլ օրգանական բարդ աղերը  

- տպազիոնը` բնական ալյումինի ֆտորասիլիկատը 

- վեցաֆտորսիլիցիումական թթուն (H2SiF6) (24.13.14) 
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- բնական մագնեզիումի ֆտորաֆոսֆատը (վագներիտ) և ալյումինալիտիումի 
ֆտորֆոսֆատը (ամբլիգոնիտ) (14.30.13) 

20.13.31.100 Ֆտորիդներ, ֆտորասիլիկատներ, ֆտորալյումինատներ և ֆտորի այլ կոմպլեքսային 
աղեր 

20.13.31.300 Քլորիդներ, բացի ամոնիումի քլորիդից 
20.13.31.500 Քլորօքսիդներ և քլորհիդրօքսիդներ պղնձի և այլ մետաղների 
20.13.31.700 Բրոմիդներ և բրոմօքսիդներ, յոդիդներ և յոդօքսիդներ 
20.13.32 Հիպոքլորիտներ, քլորատներ և պերքլորատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հիպոքլորիտներ, անկայուն աղեր են, թույլ թթուների հետ շփման դեպքում 
գոյացնում են գիպոքլորաթթու, որից շատ հեշտ անջատվում է քլորը, այդ պատճառով 
հանդիսանում են ուժեղ օքսիդիչ և գունազրկող ազդակ 

- նատրիումի հիպոքլորիտի վեցահիդրատ (NaClO. 6H2O)` ջրում լավ լուծվող աղ է, 
լինում է անգույն կամ դեղնավուն ջրային լուծույթների տեսքով («ժավել»), ստացվում է 
նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզով, կալցիումի հիպոքլորիտի վրա 
նատրիումի սուլֆատի կամ կարբոնատի ազդեցությամբ կամ քլորով նատրիումի 
հիդրօքսիդի մշակմամբ, օգտագործվում է բուսական թելքերի գունազրկման համար, 
տարածքների ախտահանման, ջրի մաքրման համար, հիդրազինի ստացման համար, 
օգտագործվում է նաև լուսանկարչությունում և բժշկությունում 

- կալիումի հիպոքլորիտի վեցահիդրատ (KClO. 6H2O)` նատրիումի հիպոքլորիտին 
համանման նյութ 

- այլ հիպոքլորիտներ` ամոնիումի, բարիումի, մագնեզիումի, ցինկի հիպոքլորիտներ, 
օգտագործվում են որպես գունազրկող ազդակ և որպես ախտահանիչ միջոց 

- տեխնիկական կալցիումի հիպոքլորիտ` սպիտակ ոչ բյուրեղային փոշենման 
խոնավածուծ նյութ, լուծվում է ջրում և զգայուն է լույսի, ջերմության և ածխածնի 
երկօքսիդի ազդեցության նկատմամբ, ստացվում է կալցիումի հիդրօքսիդի 
հագեցմամբ երկքլորով, օգտագործվում է բուսական թելքերի գունազրկման համար, 
թունավոր գազերով վարակված տարածքների մաքրման համար, որպես 
ախտահանիչ և հականեխիչ միջոց 

- մաքուր կալցիումի հիպոքլորիտ` բյուրեղային զանգված (կամ լուծույթ), ավելի կայուն 
քան վերը նշված նյութը 

- նատրիումի քլորիտ (NaClO2)` անջուր կամ ջրի երեք մոլեկուլներով հիդրատացված 
զանգված կամ ջրային լուծույթներ, մինչև 1000C ջերմաստիճանում կայուն է, ուժեղ 
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օքսիդիչ է, քայքայիչ ազդակ, օգտագործվում է ներկման կամ գունազրկման 
ժամանակ 

- ալյումինի քլորիտ և քլորային թթվի այլ աղեր 

- հիպոբրոմիտներ` բրոմական թթվի աղեր  

- նատրիումի քլորատ (NaClO3)` ջրում լավ լուծվող անգույն փայլուն բյուրեղներ, 
ստացվում է նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզով, օգտագործվում է 
որպես օքսիդիչ, օրգանական սինթեզում, պայթող պատիճների, լուցկիների 
գլխիկների պատրաստման համար, ինչպես նաև որպես հերբիցիդ և այլն 

- կալիումի քլորատ (KClO3)` ջրում չափավոր լուծվող անգույն բյուրեղներ, 
հատկությունները և ստացման եղանակը համանման են նատրիումի քլորատին, 
օգտագործվում է բժշկությունում և պայթուցիկ նյութերի պատրաստման համար 

- բարիումի քլորատ (Ba(ClO3)2)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է 
բարիումի քլորիդի լուծույթի էլեկտրոլիզով, օգտագործվում է հրատեխնիկայում որպես 
կանաչ ներկող նյութ, պայթուցիկ նյութերի և ուրիշ քլորատների արտադրությունում 

- այլ քլորատներ` ամոնիումի քլորատ (օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի 
արտադրությունում), ստրոնցիումի քլորատ (օգտագործվում է հրատեխնիկայում 
որպես կարմիր ներկող նյութ), քրոմի քլորատ (օգտագործվում է ներկման ընթացքում 
որպես խածատանյութ), պղնձի քլորատ (օգտագործվում է հրատեխնիկայում որպես 
կանաչ ներկող նյութ, պայթուցիկ նյութերի արտադրությունում, ներկման ժամանակ) 

- ամոնիումի պերքլորատ (NH4ClO4)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, տաքացնելուց 
տարրալուծվում է, ստացվում է նատրիումի պերքլորատից 

- նատրիումի պերքլորատ (NaClO4)` տարհոսող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է 
նատրիումի քլորատի լուծույթների էլեկտրոլիզով 

- կալիումի պերքլորատ (KClO4)` թույլ լուծվող, բյուրեղային անգույն փոշի, ստացվում է 
նատրիումի պերքլորատից, օգտագործվում է քիմիական արդյունաբերությունում 
որպես օքսիդիչ 

- այլ պերքլորատներ` բարիումի պերքլորատ (ջրածնավորած փոշի) և կապարի 
պերքլորատ, որի լուծույթը ծանր հեղուկ է (2,6 տեսակարար կշռով), օգտագործվում է 
հանքահարստացման ընթացքում 

- բրոմատներ և պերբրոմատներ` կալիումի բրոմատ (KBrO3) և բրոմական թթվի աղեր 
(HBrO4) 



1029 
 

- յոդատներ և պերյոդատներ` նատրիումի յոդատ (NаIO3), կալիումի յոդատ (KIO3) 
կալիում-ջրածնի երկյոդատ (KH(IO3)2), օգտագործվում են բժշկությունում և որպես 
ազդանյութ քիմիական վերլուծությունում, բարիումի յոդատ, որն օգտագործվում է 
յոդաթթվի ստացման համար, նատրիումի (միանատրիումի և երկնատրիումի) 
պերյոդատներ, որոնք ստացվում են նատրիումի յոդատի ալկալիական լուծույթի վրա 
քլորի ազդեցությամբ 

Բացառվում է` 

- կալցիումի քլորիդը (CaCl2) (20.13.41) 

20.13.32.300 Հիպոքլորիտներ 
20.13.32.350 Հիպոքլորիտ կալցիումի տեխնիկական և հիպոքլորիտներ կալցիումի այլ 
20.13.32.390 Հիպոքլորիտներ (բացի կալցիումի) և քլորիտներ, հիպոբրոմիտներ 
20.13.32.500 Քլորատներ, պերքլորատներ, բրոմատներ, պերբրոմատներ, յոդատներ, 

պերյոդատներ 
20.13.4 Սուլֆիդներ, սուլֆատներ. նիտրատներ, ֆոսֆատներ և կարբոնատներ 
20.13.41 Սուլֆիդներ, սուլֆիտներ և սուլֆատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նատրիումի սուլֆիդ (Na2S)` սպիտակ թիթեղների զանգվածի տեսքով անջուր նյութ, 
լուծվում է ջրում և սուլֆատացվում է օդում, կարող է լինել նաև ջրի 9 մոլեկուլներով 
հիդրատացված բյուրեղների (անգույն կամ կանաչավուն) տեսքով, ստացվում է 
նատրիումի սուլֆատի վերականգմամբ, օգտագործվում է օրգանական 
միացությունների ստացման համար, դաբաղման ժամանակ կոշտ մազերի հեռացման 
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներում և որպես միջոց մակաբույծերի դեմ 

- նատրիումի թթու սուլֆիդ (հիդրոսուլֆիդ) (NaHS)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, 
ստացվում է չեզոք սուլֆիդի վրա ծծմբաջրածնի ազդեցությամբ, օգտագործվում է 
դաբաղման ընթացքում մազածածկույթի հեռացման համար, ներկման ընթացքում, 
նիկելի մաքրման ընթացքում որպես պղնձի կլանիչ, օրգանական սինթեզում որպես 
վերականգնիչ և այլն 

- ցինկի սուլֆիդ, արհեստական ցինկի սուլֆիդ (ZnS)` սպիտակ մածուկ կամ փոշի, 
հաճախ ցինկի օքսիդի կամ ուրիշ խառնուկների պարունակությամբ, հիդրատացված 
ձևով ստացվում է ալկալիական մետաղի քառահիդրօքսացինկատը նատրիումի 
սուլֆիդով նստեցմամբ, մաքուր տեսքով կամ մագնեզիումի օքսիդի հետ խառնուրդը 
օգտագործվում է ռետինի արդյունաբերությունում որպես գունանյութ (տվյալ դիրքում 
ցինկի սուլֆիդը ներառվում է միայն չխառնած և չակտիվացրած տեսքով) 

- կադմիումի սուլֆիդ, արհեստական կադմիումի սուլֆիդ (CdS)` ստացվում է 
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կադմիումական աղերի լուծույթից ծծմբաջրածնով կամ ալկալիական մետաղի 
սուլֆիդով նստեցմամբ, օգտագործվում է գեղանկարչությունում որպես դեղին 
գունանյութ, փայլատ ապակու արտադրությունում, ներկերի և խեցեղենի 
արտադրությունում 

- ամոնիումի թթու սուլֆիդ (ամոնիումի հիդրոսուլֆիդ) (NH4.HS)` բյուրեղային 
փաթիլներ կամ ասեղներ, շատ ցնդող է, օգտագործվում է լուսանկարչությունում և 
օրգանական սինթեզում 

- կալցիումի սուլֆիդ (CaS)` ջրում համարյա չլուծվող մոխրագույն կամ դեղնավուն 
զանգված (հաճախ պարունակում է այլ խառնուկներ), ստացվում է կալցիումի 
սուլֆատի և ածխածնի խառնուրդի կալցինացմամբ, օգտագործվում է մաքուր 
վիճակում կամ մշակած արսենի օքսիդով կամ կրով, մորթիների դաբաղման 
ընթացքում մազածածկույթի հեռացման համար, կոսմետիկայում, մազերի հեռացման 
համար, բժշկությունում որպես մանրէազերծման միջոց, մետաղագործությունում, 
ինչպես նաև լյումինեսցենտային ներկերի պատրաստման ընթացքում 

- երկաթի սուլֆիդներ, օրինակ՝ երկաթի սուլֆիդ (FeS)` սևավուն, մետաղական փայլով 
թիթեղների, գնդիկների տեսքով նյութ, ստացվում է ծծմբի և երկաթե խարտուքի 
խառնուրդի հալմամբ, օգտագործվում է ծծմբաջրածնի ստացման համար և 
խեցեգործությունում 

- ստրոնցիումի սուլֆիդ (SrS)` մոխրագույն նյութ, օդի հետ շփման դեպքում դեղնում է, 
օգտագործվում է մորթիների դաբաղման ժամանակ մազածածկույթի հեռացման 
համար, բժշկությունում որպես մանրէազերծման միջոց, լյումինեսցենտային ներկերի 
պատրաստման համար 

- անագի սուլֆիդներ, արհեստական անագի սուլֆիդ (անագի երկսուլֆիդ) (SnS2)` 
ջրում չլուծվող ոսկեդեղին փաթիլներ կամ փոշի, ստացվում է ծծմբի տաքացմամբ 
ամոնիումի քլորիդի և անագի օքսիդի կամ ամալգամի հետ, օգտագործվում է փայտի, 
գիպսի և այլնի բրոնզապատման համար 

- արհեստական եռասուլֆիդ (Sb2S3)` կարմիր կամ նարնջագույն փոշի (նստեցված 
եռասուլֆիդ), ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի մեջ լուծված բնական սուլֆիդի 
վրա թթվի ազդեցությամբ, մաքուր տեսքով կամ հնգասուլֆիդի հետ խառնած 
օգտագործվում է ռետինե արդյունաբերությունում որպես գունանյութ, հալած բնական 
սուլֆիդը (սև եռասուլֆիդ) օգտագործվում է հրատեխնիկայում, լուցկիների գլխիկների 
պատրաստման համար և այլն 

- հնգասուլֆիդ (golden antimony sulphide) (Sb2S5)` աստիճանաբար տարրալուծվող 
նարնջագույն փոշի, ստացվում է նատրիումի թիոդիօքսոստիբատի լուծույթի 
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օքսիդացմամբ, օգտագործվում է ռետինի վուլկանացման և ներկման համար, 
դեղագործական պատրաստուկներում և այլն 

- բարիումի սուլֆիդ (BaS)` մաքուր վիճակում սպիտակ փոշենման կամ գնդիկավոր 
թունավոր նյութ, ստացվում է բնական սուլֆատի վերականգմամբ, օգտագործվում է 
ստրոնցիումի սուլֆիդին համանման 

- սնդիկի սուլֆիդ, արհեստական սնդիկի սուլֆիդ (HgS)` սև գույնի, ալկալիական 
մետաղների բազմասուլֆիդների հետ տաքացման ժամանակ վերածվում է կարմիր 
փոշու (կարմիր սնդիկի սուլֆիդ, արհեստական կինաբար), խոնավ եղանակով 
ստացված նյութը ավելի փայլուն է, անկայուն է լույսի ազդեցության նկատմամբ, 
թունավոր է 

- այլ սուլֆիդներ` կալիումի սուլֆիդներ, պղնձի սուլֆիդներ, կապարի սուլֆիդ 

- նատրիումի բազմասուլֆիդ` ջրում լուծվող կանաչավուն թիթեղների տեսքով, օդում 
օքսիդացվող, խոնավածուծ նյութ, պարունակում է նատրիումի երկսուլֆիդ (Na2S2), 
եռասուլֆիդ և քառասուլֆիդ և խառնուկներ (սուլֆատ, սուլֆիտ և այլն), ստացվում է 
ծծմբի տաքացմամբ նատրիումի կարբոնատի կամ չեզոք նատրիումի սուլֆիդի հետ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում որպես վերականգնիչ, 
հանքահարստացման գործընթացներում, էթիլենի բազմասուլֆիդների, արհեստական 
սնդիկի սուլֆիդի ստացման ժամանակ և այլն 

- կալիումի բազմասուլֆիդ` օգտագործվում է վերը նշված նպատակներով 

- նատրիումի երկթիոնիտ (նատրիումի քառաօքսոերկսուլֆատ) (Na2S2О4)` ջրում 
չլուծվող անջուր սպիտակ փոշի, լինում է նաև ջրի երկու մոլեկուլներով 
հիդրատացված անգույն բյուրեղների տեսքով, շատ շուտ կորցնում է իր 
հատկությունները, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, թղթի պատրաստման և 
ներկման համար 

- կալիումի, կալցիումի, մագնեզիումի, ցինկի երկթիոնիտներ 
(քառաօքսոերկսուլֆատներ) 

 

- նատրիումի սուլֆիտներ` նատրիումի հիդրոսուլֆատ (NaHSO3), նատրիումի 
հնգօքսոերկսուլֆատ (Na2SO3.SO2 կամ Na2S2O5) և նատրիումի սուլֆիտ (Na2SO3) 

- նատրիումի հիդրոսուլֆիտ` անգույն փոշի կամ բյուրեղներ, ստացվում է նատրիումի 
կարբոնատի ջրային լուծույթի վրա ծծմբի երկօքսիդի ազդեցությամբ, անկայուն է, լավ 
լուծվում է ջրում, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում որպես վերականգնիչ, 
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բրդի կամ մետաքսի գունազրկման համար, լատեքսի մշակման ժամանակ որպես 
ռետինարար, ինդիգո ներկանյութի ստացման համար, դաբաղման ժամանակ, 
գինեգործությունում որպես հականեխիչ և այլն 

- նատրիումի հնգօքսոերկսուլֆիտ (նատրիումի մետաերկսուլֆիտ, պիրոսուլֆիտ, չոր 
սուլֆիտ), արագ օքսիդանում է, օգտագործվում է վերը նշված նպատակներով 

- նատրիումի սուլֆիտ (չեզոք նատրիումի սուլֆիտ)` ջրում լուծվող անգույն, անջուր 
փոշի, բյուրեղանում է ջրի յոթ մոլեկուլով (7Н2O), ստացվում է նատրիումի 
կարբոնատի միջոցով հիդրոսուլֆիտի լուծույթի չեզոքացմամբ, օգտագործվում է 
լուսանկարչությունում, գարեջրագործությունում, բևեկնախեժի մշակման համար, 
որպես հականեխիչ, գունազրկման համար, ուրիշ սուլֆիտների և թիոսուլֆատների, 
օրգանական ներկանյութերի ստացման համար և այլն 

- ամոնիումի սուլֆիտի հիդրատ ((NH4)2SO3.H2O)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղային 
նյութ, ստացվում է ամոնիակի վրա ծծմբի երկօքսիդի ազդեցությամբ, օդում 
օքսիդանում է, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- կալիումի հիդրոսուլֆիտ` բյուրեղային նյութ, օգտագործվում է ներկման համար և 
խաղողագործությունում 

- կալիումի հնգօքսոերկսուլֆիտ (կալիումի մետաերկսուլֆիտ)` սպիտակ փոշի  կամ 
թեփուկներ, օգտագործվում է լուսանկարչությունում, նրբաթաղիքե 
բոլորագլխարկների արտադրությունում, ինչպես նաև որպես հականեխիչ 

- չեզոք սուլֆիտ` բյուրեղացված ջրի երկու մոլեկուլներով, օգտագործվում է 
մանածագործական արտադրությունում (գործվածքները դաջվածքով նկարազարդելու 
համար) 

- կալցիումի հիդրոսուլֆիտ (կալցիումի բիսուլֆիտ) (Ca(HSO3)2)` ստացվում է 
կալցիումի հիդրօքսիդի վրա ծծմբի երկօքսիդի ազդեցությամբ, օգտագործվում է 
լիգնինի լուծման համար (թաղանթանյութի ստացման ընթացքում), գունազրկման 
համար, գարեջրագործությունում որպես հակաքլոր 

- չեզոք կալցիումի սուլֆիտ (CaSO3)` սպիտակ բյուրեղային փոշի է կամ 
հիդրատացված ասեղներ (ջրի երկու մոլեկուլներով), ջրում չափավոր լուծվող, 
օգտագործվում է բժշկությունում կամ գինեգործությունում 

- այլ սուլֆիտներ` մագնեզիումի սուլֆիտ (օգտագործվում է կալցիումի սուլֆիտի 
նման), ցինկի սուլֆիտ (որպես հականեխիչ և խածատանյութ), քրոմի հիդրոսուլֆիտ 
(որպես խածատանյութ) 
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- ամոնիումի թիոեռաօքսոսուլֆատ ((NH4)2S2O3)` ջրում լավ լուծվող, օդում 
տարրալուծվող անգույն բյուրեղային նյութ, ստացվում է նատրիումի 
թիոեռաօքսոսուլֆատից, օգտագործվում է լուսանկարչությունում, ինչպես նաև որպես 
հականեխիչ 

- նատրիումի թիոեռաօքսոսուլֆատի հնգահիդրատ (Na2S2O3.5H2O)` ջրում լավ 
լուծվող, օդում չփոփոխվող անգույն բյուրեղային նյութ, ստացվում է նատրիումի 
սուլֆիտի լուծույթի վրա ծծմբի ազդեցությամբ, օգտագործվում է լուսանկարչությունում 
որպես սևեռակիչ, մանածագործվածքի և թղթի գունազրկման ժամանակ որպես 
հակաքլոր, քրոմային դաբաղման ժամանակ և օրգանական սինթեզում 

- կալցիումի թիոեռաօքսոսուլֆատի հնգահիդրատ (CaS2O3.H2O)` ջրում լուծվող 
սպիտակ բյուրեղային փոշի, ստացվում է կալցիումի սուլֆիդի օքսիդացմամբ, 
օգտագործվում է բժշկությունում և ուրիշ թիոսուլֆիտների ստացման համար 

- այլ թիոեռաօքսոսուլֆատներ` բարիումի, ալյումինի թիոեռաօքսոսուլֆատ, կապարի 
թիոեռաօքսոսուլֆատ 

 

 

- երկնատրիումի սուլֆատ (չեզոք սուլֆատ) (Na2SO4)` անջուր փոշու կամ 
հիդրատացված բյուրեղների (խոշոր և թափանցիկ) տեսքով նյութ, ((Na2SO4.10H2O) 
երկհիդրատը անվանվում է «գլաուբերային աղ»), ջրում լուծվող նյութ է (սուլֆատի 
աղտոտված ձևերը՝ 90-99% մաքրության, որոնք ստացվում են որպես կողմնակի նյութ 
տարբեր արտադրական գործընթացների արդյունքում նույնպես դասակարգվում են 
տվյալ դիրքում), օգտագործվում է ապակու արտադրությունում, կաշվի 
կոնսերվացման համար, թղթի արտադրությունում, մանածագործական 
արդյունաբերությունում, բժշկությունում որպես լուծողական և այլն 

- նատրիումի հիդրոսուլֆատ (թթու սուլֆատ, NaНSO4)` ազոտական թթվի 
արտադրության մնացորդային աղ, տարրալուծվող հալած սպիտակ զանգվածի 
տեսքով, օգտագործվում է ծծմբական թթվի փոխարեն մետաղների խածատման, 
ռետինի վերականգման համար, ծարիրի և տանտալի արտադրությունում, ինչպես 
նաև որպես հերբիցիդ 

- նատրիումի յոթօքսոերկսուլֆատ (նատրիումի պիրոսուլֆատ Na2S2O7) 

- մագնեզիումի սուլֆատ (արհեստական) (МgSO4.7H2O) (դառը աղ, Զայդլիցի աղեր)` 
ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է կիզերիտի մաքրման արդյունքում կամ 
դոլոմիտի վրա ծծմբական թթվի ազդեցությամբ, օգտագործվում է 
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մանածագործական արդյունաբերությունում որպես լցանյութ, հրակայուն 
բաղադրությունների պատրաստման համար և այլն 

- ալյումինի սուլֆատ (Al2(SO4)3)` ստացվում է ծծմբական թթվով բոքսիտների և 
բնական ալյումասիլիկատների մշակմամբ, ջրի 18 մոլեկուլներով հիդրատացրած 
նյութը իրենից ներկայացնում է ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղներ, պինդ կամ 
փխրուն, տաքացնելուց ջուրը գոլորշանում է վերածվելով անջուր սուլֆատի, 
օգտագործվում է ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, դաբաղման 
ընթացքում կաշվի կոնսերվացման համար, թղթի արտադրությունում որպես կապող 
նյութ թաղանթանյութի համար, լաքերի և ներկանյութերի արտադրությունում, ինչպես 
նաև ճարպերի, արդյունաբերական ջրերի մաքրման համար և այլն (ներկման 
ընթացքում օգտագործվող ալյումինի հիդրոսուլֆատը նույնպես ներառվում է տվյալ 
դիրքում) 

- քրոմի սուլֆատներ, (Cr2(SO4)3)` բյուրեղային փոշի, ստացվում է քրոմի նիտրատի և 
ծծմբական թթվի ազդեցությամբ, օգտագործվում է ներկման և դաբաղման 
ընթացքում որպես քրոմային խածատանյութ (խածատման համար օգտագործվող 
հիմնական նյութերն են քրոմի հիդրասուլֆատների լուծույթները, որոնք ստացվում են 
երկ- կամ եռարժեք քրոմի սուլֆատներից (CrSO4) և այդ սուլֆատները 
դասակարգվում են տվյալ դիրքում) 

- նիկելի սուլֆատներ, NiSO4 ընհանուր բանաձևով` անջուր նյութ, դեղին բյուրեղների 
տեսքով կամ ջրի յոթ մոլեկուլներով հիդրատացրած զմրուխտե բյուրեղների տեսքով 
կամ ջրի վեց մոլեկուլներով հիդրատացրած երկնագույն բյուրեղների տեսքով, 
լուծվում է ջրում, օտագործվում է էլեկտրոլիտային նիկելապատման համար, ներկման 
ընթացքում որպես խածատանյութ և հակագազերում որպես կատալիզորդ 

- պղնձի սուլֆատ (Cu2SO4)` կատալիզորդ, որն օգտագործվում է սինթետիկ էթանոլի 
ստացման համար 

- պղնձի սուլֆատի հնգահիդրատ (CuSO4.5H2O)` պղնձի էլեկտրոլիտային մաքրման 
կողմնակի նյութ, ստացվում է նաև ծծմբական թթվի թույլ լուծույթով պղնձի 
մնացուկների մշակմամբ, ջրում լուծվող երկնագույն բյուրեղներ կամ բյուրեղային 
փոշի, շիկացման ընթացքում վերածվում է անջուր խոնավածուծ սուլֆատի, 
օգտագործվում է գյուղատնտեսությունում որպես սնկասպան միջոց, միարժեք պղնձի 
օքսիդի և ոչ օրգանական պղնձի ներկերի ստացման համար, պղնձի էլեկտրոլիտային 
մաքրման համար կամ պղնձապատման համար, որպես հանքահարստացման 
կարգավորիչ, որպես հականեխիչ և այլն 

- ցինկի սուլֆատի յոթահիդրատ (ZnSO4.7H2O)` սպիտակ ապակենման զանգվածի 
կամ ասեղնաձև բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է ցինկի, ցինկի օքսիդի, ցինկի 
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կարբոնատի կամ բնական ցինկի սուլֆիդի վրա նոսրացրած ծծմբական թթվի 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է հանքահարստացման գործընթացներում, ներկման 
ընթացքում որպես խածատանյութ, էլեկտրոլիտային ցինկապատման համար, 
բնափայտի պահպանման համար որպես հականեխիչ միջոց, ցինկի ուրիշ 
միացությունների ստացման համար և այլն  

- բարիումի սուլֆատ, արհեստական կամ նստեցված բարիումի սուլֆատ (BaSO4)` 
ջրում չլուծվող մոտ 4,4 տեսակարար կշռով սպիտակ փոշի կամ խիտ մածուկ, 
ստացվում է ծծմբական թթվով կամ ալկալիական մետաղով բարիումի քլորիդի 
լուծույթի նստեցմամբ, մաքուր վիճակում անթափանց է ռենտգենյան ճառագայթների 
համար, օգտագործվում է որպես սպիտակ գունանյութ, մանածագործական 
արդյունաբերությունում որպես լցանյութ, ինչպես նաև ռետինի, թղթի, ստվարաթղթի, 
լաքերի, ներկերի արտադրությունում, ռենտգենագրությունում և այլն 

- երկաթի սուլֆատ (FeSO4)` ջրում լավ լուծվող բաց կանաչ բյուրեղներ 
(հիդրատացրած ջրի յոթ մոլեկուլներով), ստացվում է ծծմբական թթվով երկաթի 
խարտվածքի մշակմամբ կամ տիտանի երկօքսիդի ստացման ընթացքում որպես 
կողմնակի նյութ, որը հաճախակի պարունակում է խառնուկներ (պղնձի կամ երկաթի 
սուլֆատներ, արսեն), տաքացնելիս վերածվում է սպիտակ անջուր սուլֆատ, 
օգտագործվում է թանաքների, ներկերի պատրաստման համար, ներկման 
ընթացքում, ինչպես նաև որպես հականեխիչ միջոց, հերբիցիդ և այլն, հանգած կրի և 
փայտի թեփի հետ խառնուրդները օգտագործվում են քարածխային գազի մաքրման 
համար 

- երկաթի սուլֆատ (Fe2(SO4)3)` ջրում լավ լուծվող փոշի կամ դարչնագույն թիթեղնեեր, 
ստացվում է երկաթի սուլֆատից, հիդրատացվում է ջրի ինը մոլեկուլներով, 
օգտագործվում է բնական և կոյուղու ջրերի մաքրման համար, երկաթով դաբաղման 
համար կամ որպես սնկասպան միջոց, ինչպես նաև որպես հանքահարստացման 
կարգավորիչ, ներկման ընթացքում որպես խածատիչ, պղնձի և ցինկի 
էլեկտրոլիտային ստացման համար  

- կոբալտի սուլֆատի յոթահիդրատ (CoSO4. 7H2O)` ջրում լուծվող կարմիր բյուրեղներ, 
ստացվում է կոբալտի օքսիդից և ծծմբաթթվից, օգտագործվում է էլեկտրոլիտային 
կոբալտապատման համար, խեցեղենում որպես ներկ, որպես կատալիզորդ և այլն   

- ստրոնցիումի սուլֆատ, արհեստական ստրոնցիումի սուլֆատ (SrSO4), նստեցված 
քլորիդի լուծույթից` ջրում չափավոր լուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
հրատեխնիկայում, խեցեգործությունում և ստրոցիումի տարբեր աղերի ստացման 
համար 

- կադմիումի սուլֆատ (CdSO4)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ անջուր կամ 
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հիդրատացրած (ջրի ութը մոլեկուլներով) վիճակում, օգտագործվում է 
ներկանյութերի, բժշկական պատրաստուկների ստացման համար, ստանդարտ 
էլեկտրական տարրերում (Վեստոնի տարրեր), ինչպես նաև էլեկտրոլիտային 
պատման համար և ներկման ընթացքում 

- սնդիկի սուլֆատ (Hg2SO4)` սպիտակ բյուրեղային փոշի, ստացվում է սնդիկի հետ 
սնդիկի սուլֆատի տաքացմամբ, տարրալուծվում է ջրով, առաջացնելով հիմնային 
սուլֆատ, օգտագործվում է կալոմելի ստացման համար և ստանդարտ էլեկտրական 
տարրերի պատրաստման համար 

- սնդիկի սուլֆատ (HgSO4), որն ստացվում է սնդիկի լուծմամբ ծծմբաթթվի մեջ` 
անջուր սպիտակ բյուրեղային զանգված (օդում սևանում է) կամ ջրի մեկ մոլեկուլով 
հիդրատացրած բյուրեղային փաթիլներ, օգտագործվում է քլորիդի կամ երկարժեք 
սնդիկի ուրիշ աղերի ստացման համար, ոսկու և արծաթի արտադրությունում և այլն 

- եռասնդիկի երկօքսիդի սուլֆատ (HgSO4.2HgO) (սնդիկի հիդրաօքսոսուլֆատ)` ջրում 
չլուծվող բաց դեղին փոշի, տարրալուծվում է լույսի ազդեցության տակ, 
օգտագործվում է բժշկությունում 

- արհեստական կապարի սուլֆատ (PbSO4)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի կամ 
բյուրեղներ, ստացվում է ծծմբաթթվով կապարի նիտրատի կամ ացետատի 
նստեցմամբ, օգտագործվում է կապարի աղերի ստացման համար 

- հիմնային կապարի սուլֆատ` մոխրագույն փոշի, որն ստացվում է նատրիումի 
քլորիդի և ծծմբաթթվի տաքացմամբ (ստացվում է նաև մետաղագործական 
արտադրությունում, սպիտակ փոշու տեսքով), օգտագործվում է գունանյութերի, 
մածիկների և ռետինի արտադրությունում օգտագործվող խառնուրդների 
պատրաստման համար 

- երկտիտանի եռասուլֆատ (Ti2(SO4)3)` անջուր վիճակում, ջրում չլուծվող կանաչ 
բյուրեղային փոշի, հիդրատացրած վիճակում գոյացնում է ջրում լուծվող կայուն 
բյուրեղահիդրատներ, օգտագործվում է մանածագործական արտադրությունում 
որպես վերականգնիչ ազդակ  

- տիտան-օքսիդ-սուլֆատ (տիտանի սուլֆատ) ((TiO)SO4)` անջուր սպիտակ 
խոնավածուծ փոշի կամ հիդրատացրած, օրինակ՝ երկհիդրատը, որն օգտագործվում 
է ներկման ընթացքում  

- տիտանի երկսուլֆատ (Ti(SO4)2)` սպիտակ խոնավածուծ անկայուն փոշի 

- հիդրատացրած կրկնակի սուլֆատներ, որոնք պարունակում են երառժեք մետաղի 
(ալյումինի, քրոմի, մագնեզիումի, երկաթի, ինդիումի) սուլֆատ և միարժեք մետաղի 
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(ալկալիական մետաղի) կամ ամոնիումի սուլֆատ` 

- ալյումին-կալիումի սուլֆատ (սովորական կամ կալիումի պաղլեղ) (Al2(SO4)3.K 

2SO4.24H2O)` ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ, ստացվում է բնական 
ալունիտից կամ երկու բաղադրիչ սուլֆատներից, շիկացման արդյունքում ստացվում է 
սպիտակ թեթև փոշի, անջուր կամ բյուրեղական, օգտագործվում է լաքերի 
արտադրությունում, ներկման կամ դաբաղման ընթացքում (պաղլեղային դաբաղում), 
ինչպես նաև լուսանկարչությունում, օծանելիքում և այլն 

- երկալյումինի-երկամոնիումի սուլֆատ (ամոնիումի պաղլեղ) 
(Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, օգտագործվում է 
մաքուր ալյումինի օքսիդի ստացման համար և բժշկությունում 

- երկալյումինի-երկնատրիումի սուլֆատ (նատրիումի պաղլեղ) 
(Al2(SO4)3.Na2SO4.24H2O)` ջրում լուծվող բյուրեղներ, օգտագործվում է ներկման 
ընթացքում որպես խածատանյութ 

- երկքրոմի-երկկալիումի սուլֆատ (քրոմի պաղլեղ) (Cr2(SO4)3.K2SO4.24H2O)` ջրում 
լուծվող ծիրանակարմիր բյուրեղներ, ստացվում է ծծմբաթթվում ծծմբի երկօքսիդով 
կալիումի յոթօքսոերկքրոմատի վերականգմամբ, օգտագործվում է ներկման 
ընթացքում որպես խածատանյութ, դաբաղման համար (քրոմային դաբաղում), 
լուսանկարչությունում և այլն 

- երկքրոմի-երկամոնիումի սուլֆատ (քրոմ-ամոնիումի պաղլեղ)` բյուրեղային 
երկնագույն փոշի, օգտագործվում է դաբաղման ընթացքում և խեցեգործությունում 

- երկերկաթի-ամոնիումի սուլֆատ (երկաթի պաղլեղ) ((NH4)2SO4.Fe2(SO4)3. 24H2O)` 
ծիրանի բյուրեղներ, որոնք ջրազրկման դեպքում վերածվում են սպիտակ գույնի 

- երկաթի-կալիումի սուլֆատ` ծիրանագույն բյուրեղներ 

- երկամոնիումի պերօքսոերկսուլֆատ ((NH4)2S2O8)` ջրում լուծվող անգույն 
բյուրեղներ, ստացվում է ամոնիումի սուլֆատի և ծծմբաթթվի խիտ լուծույթների 
էլեկտրոլիզով, տարրալուծվում է խոնավության ազդեցությամբ և տաքացման 
ընթացքում, օգտագործվում է լուսանկարչությունում, մանածագործական 
արդյունաբերությունում (ներկման և սպիտակեցման համար), լուծվող օսլաների, ուրիշ 
պերօքսոերկսուլֆատների ստացման համար, օրգանական սինթեզում և այլն 

- երկնատրիումի պերօքսոերկսուլֆատ (Na2S2O8)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, 
օգտագործվում է որպես ախտահանիչ, սպիտակեցման համար, մարտկոցներում 
որպես ապաբևեռիչ, պղնձե համահալվածքների փորագրման համար 
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- երկկալիումի պերօքսոերկսուլֆատ (K2S2O8)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, 
օգտագործվում է գունազրկման համար, օճառի արտադրությունում, 
լուսանկարչությունում, ինչպես նաև որպես հականեխիչ և այլն 

Բացառվում է` 

- ամոնիումի սուլֆատը (20.15.39 և 20.15.79) 

- կալիումի սուլֆատը (20.15.51 և 20.15.75) 

- բնական նատրիումի սուլֆատները (գլաուբերիտ, բազմագալիտ և այլն) (08.91.19) 

- մագնեզիումի սուլֆատը (կիզերիտ) (08.91) 

- բնական հիդրատացրած պղնձի սուլֆատը (բրոշանտաինտիտ) (07.29.11) 

- բնական բարիումի սուլֆատը (բարիտներ, ծանր սպաթ) (08.91.19) 

- բնական ստրոնցիումի սուլֆատը (ցելեստին) (08.91.19) 

- բնական կապարի սուլֆատը (անգլեզիտ) (07.29.15)  

- խիտ սուլֆիտային մոխրաջուրը (20.14.80) 

- օրգանական նյութերով կայունացված դիթիոնիտները (20.13.41)   

- լիտոպոնը, լուսակիրը (20.30.12) 

- 20.30.12 ենթակարգի ներկերը և լաքերը 

- բնական սուլֆատը (08.91.19) 

- բնական սուլֆիդները` նիկելի (08.91.19), մոլիբդենի (07.29.19), վանադիումի 
(07.29.19), բիսմութի (07.29.19), ցինկի (07.29.15), կադմիումի (08.91.19), երկաթի 
(08.91.12), մարկազիտը (32.12.11) 

- բնական կրկնակի սուլֆիդները երկաթի արսենի (արսենապիրիտ) կամ պղնձի հետ 
(բորնիտ, քալկոպիրիտ) (08.91.19, 07.29.11) 

- բնական սուլֆիդները` ծարիրի (ստիբնիտ) և ծարիրի օքսոսուլֆիդը (կերմեզիտ) 
(07.29.19), սնդիկի (կինաբար, բնական կինաբար) (07.29.19), պղնձի (քալկոզին) 
(07.29.11), կապարի (գալենիտ) (07.29.15) 

- սուլֆիդները և թիոսուլֆատները (20.13.41) 
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- բնական կալցիումի սուլֆատները (գիպս, անհիդրիտ, կարստենիտ) (08.11.20) 

20.13.41.100 Սուլֆիդներ և բազմասուլֆիդներ, երկթիոնիտներ և սուլֆօքսիլատներ 
20.13.41.130 Սուլֆիդներ և բազմասուլֆիդներ 
20.13.41.150 Երկթիոնիտներ և սուլֆօքսիլատներ 
20.13.41.300 Սուլֆիտներ, թիոսուլֆատներ 
20.13.41.330 Սուլֆիտներ 
20.13.41.350 Թիոսուլֆատներ 
20.13.41.500 Սուլֆատներ 
20.13.41.530 Սուլֆատ ալյումինի 
20.13.41.550 Սուլֆատ բարիումի 
20.13.41.570 Սուլֆատներ այլ, բացի ալյումինի և բարիումի սուլֆատներից 
20.13.41.700 Պաղլեղ (շիբ) 
20.13.41.800 Պերօքսոսուլֆատներ (պերսուլֆատներ) 
20.13.42 Ֆոսֆինատներ, ֆոսֆոնատներ, ֆոսֆատներ, բազմաֆոսֆատներ և 

նիտրատներ (բացի կալիումի նիտրատից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բիսմութի նիտրատի հնգահիդրատ (Bi(NO3)3.5H2O)` անգույն խոշոր տարհոսող 
բյուրեղներ, ստացվում է բիսմութի վրա ազոտական թթվի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է բիսմութի օքսիդի և աղերի ստացման համար, ինչպես նաև որոշ 
լաքերի պատրաստման համար 

- բիսմութի երկհիդրօքսոնիտրատ (BiNO3(OH)2)` ջրում չլուծվող մարգրտասպիտակ 
փոշի, ստացվում է չեզոք բիսմութի նիտրատից, օգտագործվում է բժշկությունում, 
խեցեգործությունում, կոսմետիկայում, պայթուցիկ նյութերի արտադրությունում և այլն 

- մագնեզիումի նիտրատ (Mg(NO3)2.6H2O)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, հրահեստ նյութերի, շիկացման ցանցերի 
պատրաստման համար և այլն 

- կալցիումի նիտրատ (Ca(NO3)2)` ջրի, սպիրտի, ացետոնի մեջ լուծվող սպիտակ 
տարհոսող զանգված, ստացվում է մանրացրած կրաքարի մշակմամբ ազոտաթթվով, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, պայթուցիկ նյութերի, լուցկիների, 
պարարտանյութերի արտադրությունում և այլն 

- եռարժեք երկաթի նիտրատ (Fe(NO3)3.6 կամ 9H2O)` երկնագույն բյուրեղներ, 
օգտագործվում է ներկման և տպման ընթացքում որպես խածատանյութ (մաքուր 
ջրային լուծույթը օգտագործվում է բժշկությունում) 

- կոբալտի նիտրատ (Co(NO3)2.6H2O)` ջրում լուծվող և տարհոսող ծիրանագույն, 
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կարմրավուն կամ դարչնագույն բյուրեղներ, օգտագործվում է խեցեգործությունում 
նկարազարդման համար, էլեկտրոլիտային կոբալտապատման համար և այլն 

- նիկելի նիտրատ (Ni(NO3)2.6H2O)` ջրում լուծվող և տարհոսող կանաչ բյուրեղներ, 
օգտագործվում է խեցեգործությունում (դարչնագույն գունանյութեր), ներկման 
ընթացքում որպես խածատանյութ, էլեկտրոլիտային նիկելապատման, նիկելի օքսիդի 
և մաքուր նիկելի կատալիզորդների ստացման համար 

- երկարժեք պղնձի նիտրատ (Cu(NO3)2)` ջրում լուծվող երկնագույն և կանաչ 
բյուրեղներ, ստացվում է ազոտական թթվում պղնձի լուծմամբ և հետագա 
բյուրեղացմամբ, պարունակում է ջրի 3 կամ 6 մոլեկուլներ, թունավոր է, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, ներկանյութերի արտադրությունում, 
գործվածքների ներկման և դաջման ընթացքում, պղնձի օքսիդի ստացման համար, 
լուսանկարչական թղթի պատրաստման համար և այլն 

- ստրոնցիումի նիտրատ (Sr(NO3)2)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղային փոշի, 
ստացվում է անջուր աղի տեսքով ազոտական թթվի վրա ստրոնցիումի օքսիդի կամ 
սուլֆիդի ազդեցությամբ կամ հրդրատացրած (ջրի չորս մոլեկուլներով) աղի տեսքով, 
տարհոսում է օդում, տարրալուծվում է տաքացման ընթացքում, օգտագործվում է 
հրատեխնիկայում, լուցկիների արտադրությունում 

- կադմիումի նիտրատ (Cd (NO3)2.4H2O)` ջրում լուծվող անգույն ասեղներ, տարհոսող 
օդում, ստացվում է օքսիդից, օգտագործվում է խեցեգործությունում և ապակու 
արտադրությունում որպես ներկանյութ 

- բարիումի նիտրատ (Ba(NO3)2)` ջրում լուծվող անգույն կամ սպիտակ բյուրեղներ կամ 
բյուրեղային փոշի, ստացվում է բնական կարբոնատից (վիտերիտ), թունավոր է, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, պայթուցիկ նյութերի, օպտիկական ապակու, 
խեցեգործական ջնարակների, բարիումի աղերի կամ նիտրատների 
արտադրությունում և այլն 

- կապարի նիտրատ (Pb(NO3)2)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է 
կապարի երկօքսիդի ստացման ընթացքում, կարմիր կապարի վրա ազոտական թթվի 
ազդեցությամբ, թունավոր է, օգտագործվում է հրատեխնիկայում, պայթուցիկ 
նյութերի, լուցկիների, որոշ ներկանյութերի արտադրությունում, դաբաղման 
ընթացքում, ինչպես նաև լուսանկարչությունում և վիմագրությունում, կապարի աղերի 
ստացման համար և օրգանական սինթեզում որպես օքսիդիչ 

- սնդիկի նիտրատի միահիդրատ (HgNO3.H2O)` անգույն բյուրեղներ, օգտագործվում է 
ոսկեջրման համար, բժշկությունում, սնդիկի ացետատի ստացման համար և այլն 
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- սնդիկի նիտրատ (Hg(NO3)2)` անգույն բյուրեղներ կամ սպիտակ կամ դեղնավուն 
թիթեղներ, ջրի երկու մոլեկուլներով հիդրատացրած աղ, օդում տարհոսում է, 
թունավոր է, օգտագործվում է որպես հականեխիչ նյութ, ոսկեջրման համար, 
բժշկությունում, ինչպես նաև նիտրման համար, օրգանական սինթեզում որպես 
կատալիզորդ, սնդիկի օքսիդի ստացման համար և այլն 

- սնդիկի հիդրօքսոնիտրատներ` դեղին փոշիներ, օգտագործվում են բժշկությունում 

- նատրիումի ֆոսֆինատ (հիպոֆոսֆիտ) (NaPH2O2)` խոնավածուծ սպիտակ հաբեր 
կամ բյուրեղային փոշի 

- կալցիումի ֆոսֆինատ (հիպոֆոսֆիտ) (Ca (PH2O2)2)` անգույն բյուրեղներ են կամ 
սպիտակ փոշի 

- ամոնիումի, երկաթի և կապարի ֆոսֆինատներ (հիպոֆոսֆիտներ) 

- ֆոսֆոնատներ (ֆոսֆիտներ), ֆոսֆորային թթվի (H3PO3) մետաղական աղեր (չեզոք 
կամ թթու), այդ թվում ամոնիումի, նատրիումի, կալիումի կամ կալցիումի 
ֆոսֆոնատները, լուծվում են ջրում, օգտագործվում են որպես վերականգնիչ 

- ֆոսֆատներ և բազմաֆոսֆատներ, որոնք ստացվում են 20.13.24 
ենթակարգի թթուներից` 

- ֆոսֆատներ, ֆոսֆորական թթվի միարժեք մետաղների աղեր` նատրիումի 
երկհիդրոօրթոֆոսֆատ (միահիմն ֆոսֆատ (NaH2PO4)), նատրիումի 
հիդրոօրթոֆոսֆատ (երկհիմն ֆոսֆատ (NaHPO4)), նատրիումի օրթոֆոսֆատ 
(եռահիմն ֆոսֆատ (Na3PO4)) 

- պիրոֆոսֆատներ (երկֆոսֆատներ), պիրոերկֆոսֆորական թթվի (H4P2O7) 
մետաղական աղեր են 

- մետաֆոսֆատներ, մետաֆոսֆորական թթուների (H3PO4)n մետաղական աղեր են 

- այլ բազմաֆոսֆատներ, բազմաֆոսֆորական թթուների մետաղական աղեր են 
պոլիմերման բարձր աստճանով 

- ամոնիումի օրթոֆոսֆատ ((NH4)3PO4), կայուն է միայն ջրային լուծույթում 

- ամոնիումի բազմաֆոսֆատներ` սպիտակ բյուրեղային փոշիներ, լուծվում են կամ չեն 
լուծվում ջրում, մի քանի միավորից մինչև մի քանի հազար պոլիմերման աստիճանով, 
օգտագործվում են պարարտանյութերի, լաքերի համար հրակայուն հավելույթների և 
հրակայուն պատրաստուկների արտադրությունում 
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- նատրիումի երկհիդրոօրթոֆոսֆատի երկհիդրատ (միահիմն ֆոսֆատ) 
(NaH2PO4.2H2O)` ջրում լուծվող անգույն բյուրեղների տեսքով նյութ, որը տաքացնելուց 
ջրազրկվում է, վերածվելով պիրոերկֆոսֆատի, իսկ հետո` մետաֆոսֆատի, 
օգտագործվում է բժշկությունում, արհեստական թելքերի արտադրությունում, 
գալվանապատման ընթացքում և այլն 

- երկնատրիումի հիդրոօրթոֆոսֆատ (երկհիմն ֆոսֆատ) (Na2HPO4)` անջուր 
սպիտակ փոշու տեսքով կամ բյուրեղացրած ջրի 2, 7 կամ 12 մոլեկուլներով նյութ, 
լուծվում է ջրում, օգտագործվում է որպես կապակցանյութ մետաքսի համար, 
գործվածքին, փայտանյութին կամ թղթին հրակայուն հատկություններ փոխանցելու 
համար, մանածագործական արտադրությունում որպես խածատանյութ, քրոմային 
դաբաղման ընթացքում, օպտիկական ապակու արտադրությունում, ճենապակու 
ջնարակման համար, գալվանապատման համար, բժշկությունում, հացաթխման 
փոշու պատրաստման համար և այլն 

- նատրիումի օրթոֆոսֆատ (եռահիմն ֆոսֆատ) (Na3PO4.12H2O)` ջրում լուծվող 
անգույն բյուրեղների տեսքով նյութ, որը տաքացնելուց մասամբ ջրազրկվում է, 
օգտագործվում է մետաղների օքսիդների լուծման համար որպես հալանյութ, 
լուսանկարչությունում, որպես դետերգենտ (լվացող նյութ), արդյունաբերական ջրերի 
փափկեցման համար, դաբաղման ընթացքում, բժշկությունում և այլն 

- նատրիումի պիրոֆոսֆատներ (նատրիումի երկֆոսֆատներ), 
քառանատրիումպիրոֆոսֆատ (չեզոք երկֆոսֆատ Na4P2O7)` ոչ խոնավածուծ, ջրում 
լուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է լվացող նյութերի (դետերգենտների), արյան 
մակարդումը, պատրաստուկների սառեցումը կանխող խառնուրդների, 
ախտահանիչների պատրաստման համար, պանրի արտադրությունում և այլն 

- երկնատրիումի երկհիդրոպիրոֆոսֆատ (թթու երկֆոսֆատ) (Na2H2P2O7), 
օգտագործվում է արծնապատման համար որպես հալանյութ, կաթից կազեինի 
նստեցման համար, հացաթխման փոշու, որոշ կաթի փոշիների պատրաստման 
համար և այլն 

- նատրիումի եռաֆոսֆատ (հնգանատրիումի եռաֆոսֆատ, նատրիումի 
եռաբազմաֆոսֆատ) (Na5P3O10)` սպիտակ բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է ջրի 
փափկեցման համար և սննդամթերքի պահպանման համար 

- նատրիումի մետաֆոսֆատներ ((Na(PO3)n հիմնային բանաձևով)` նատրիումի 
ցիկլաեռաֆոսֆատ և նատրիումի ցիկլաքառաֆոսֆատ 

- նատրիումի բազմաֆոսֆատներ, նատրիումի գծային բազմաֆոսֆատներ 
պոլիմերման բարձր աստիճանով (մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր 
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միավոր, և թեև նշված պոլիմերների պոլիմերման աստիճանը հիմնականում անորոշ 
է, այնուամենայնիվ դրանք դասակարգվում են տվյալ դիրքում), այդ թվում 
պոլիմերային խառնուրդը (Na(PO3)n ընդհանուր բանաձևով)` ապակենման նյութ կամ 
սպիտակ փոշի, լուծվում է ջրում, ջրի լուծույթներում նստեցնում է կալցիումը և 
մագնեզիումը և այդ պատճառով օգտագործվում է ջրի փափկեցման համար, 
օգտագործվում է նաև դետերգենտների և կազեինի սոսինձների պատրաստման 
համար, եթերային յուղերի էմուլսացման համար, լուսանկարչությունում, հալած 
պանրի արտադրությունում և այլն 

- կալիումի ֆոսֆատներ, այդ թվում` կալիումի երկհիդրոօրթոֆոսֆատը (միակալիում 
ֆոսֆատ) (KH2PO4)` ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է 
ֆոսֆորական թթվով և կալիումի սուլֆատով ֆոսֆատավորած կավճի մշակմամբ, 
օգտագործվում է որպես խմորման նյութ և պարարտանյութ 

- կալցիումի հիդրոօրթոֆոսֆատի երկհիդրատ (CaHPO4.2H2O), ջրում չլուծվող 
սպիտակ փոշի է, ստացվում է նատրիումի երկհիդրոպիրոֆոսֆատի վրա կալցիումի 
քլորիդի թթվեցրած լուծույթի ազդեցությամբ, օգտագործվում է որպես 
պարարտանյութ, ինչպես նաև ապակու, դեղամիջոցների արտադրությունում և այլն 

- կալցիումի քառահիդրոֆոսֆատ (օրթոֆոսֆատ) (միակալցիումի ֆոսֆատ) 
(CaH4(PO4)2.1 կամ 2H2O)` լինում է օշարականման լուծույթի տեսքով, ստացվում է 
ծծմբական թթվով կամ ջրածնի քլորիդով ոսկորների մշակմամբ, տաքացման 
ընթացքում ջրազրկվում է, միակ կալցիումի ֆոսֆատը, որը լուծվում է ջրում, 
օգտագործվում է հացաթխման փոշիների պատրաստման համար, ինչպես նաև 
որպես դեղամիջոց և այլն 

- եռակալցիում ֆոսֆատ (չեզոք կալցիումի ֆոսֆատ) (Ca3(PO4)2), նստեցված 
կալցիումի ֆոսֆատ (սովորական կալցիումի ֆոսֆատ)` ջրում չլուծվող սպիտակ ոչ 
բյուրեղային փոշի, ստացվում է ոսկորներում պարունակվող կալցիումի ֆոսֆատի 
մշակմամբ՝ սկզբում քլորաջրածնական թթվով, հետո ամոնիակի առկայությամբ 
նատրիումի հիդրօքսիդով կամ կալցիումի քլորիդի միջոցով նատրիումի ֆոսֆատի 
լուծույթի նստեցմամբ, օգտագործվում է ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, 
օշարակների պարզեցման համար, մետաղների խածատման համար, ապակու կամ 
ճենապակու արտադրությունում, ֆոսֆորի ստացման, դեղամիջոցների 
պատրաստման համար 

- ալյումինի ֆոսֆատ, արհեստական ալյումինի օրթոֆոսֆատ (AlPO4)` սպիտակ, 
մոխրագույն կամ վարդագույն փոշի, ստացվում է եռահիմն նատրիումի ֆոսֆատից և 
ալյումինի ֆոսֆատից, օգտագործվում է խեցեգործությունում որպես հալանյութ, 
մետաքսի համար կապակցանյութ (անագի օքսիդի հետ), ատամների ցեմենտի 
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պատրաստման համար և այլն 

- մանգանի ֆոսֆատ (Mn (PO4).7H2O)` փոշի, ստացվում է երկարժեք մանգանի 
քլորիդից և ֆոսֆորական թթվից, հանդիսանում է բաղադրամաս 
գեղանկարչությունում և արծնների պատրաստման ընթացքում օգտագործվող 
ներկերի կազմում 

- կոբալտի ֆոսֆատներ, կոբալտի օրթոֆոսֆատ (Co(PO4)2. 2 կամ 8 H2O)` ջրում 
չլուծվող ոչ բյուրեղային փոշի, ստացվում է նատրիումի ֆոսֆատից և կոբալտի 
ացետատից, օգտագործվում է ներկերի և արծնների արտադրությունում 

- այլ ֆոսֆատներ` բարիումի ֆոսֆատներ (պղտորիչ՝ ապակու արտադրությունում), 
քրոմի ֆոսֆատներ (ներկեր խեցեղենի համար), ցինկի ֆոսֆատներ (ներկեր 
խեցեղենի համար, ատամների ցեմենտ, բժշկություն և այլն), երկաթի ֆոսֆատներ 
(բժշկություն) և պղնձի ֆոսֆատներ (ներկեր խեցեղենի համար) 

Բացառվում է` 

- ամոնիումի և նատրիումի նիտրատները, մաքուր կամ խառնուկներով (20.15.39 և 
20.15.79) 

- կալիումի նիտրատը (KNO3) (20.15.76) 

- ացետոնիտրատները, օրինակ երկաթի ացետոնիտրատը 

- կրկնակի աղերը, մաքուր կամ խառնուկներով (20.15.33 և 20.15.70) 

- պայթուցիկ նյութերը, կազմված մետաղական նիտրատների խառնուրդից (20.51.11) 

- ամոնիումի երկհիդրոօրթոֆոսֆատը և երկամոնիումի հիդրոօրթոֆոսֆատը, մաքուր 
և խառնուկներով, ինչպես նաև այդ նյութերի խառնուրդները (20.15.79) 

- կալցիումի հիդրոօրթոֆոսֆատը, ֆտորի 0,2%-ից ոչ պակաս ծավալային մասով, 
հաշվարկված անջուր չոր զանգվածի համար (20.15.79) 

- բնական կալցիումի ֆոսֆատը, ապատիտը և բնական ալյումինակալցիական 
ֆոսֆատներ (08.91.11) 

- բնական ալյումինի ֆոսֆատը (08.91.19) 

- թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերը (08.99.21 և 32.12.12) 

20.13.42.100 Նիտրատներ (բացի կալիումի նիտրատից) 
20.13.42.200 Ֆոսֆինատներ և ֆոսֆոնատներ 
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20.13.42.300 Միանատրիումֆոսֆատ կամ երկնատրիումֆոսֆատ 
20.13.42.400 Հիդրոօրթոֆոսֆատ կալցիումի (կալցիումհիդրոֆոսֆատ) 
20.13.42.500 Եռանատրիումֆոսֆատ, ֆոսֆատներ կալիումի, ֆոսֆատներ կալցիումի այլ, 

ֆոսֆատներ այլ (բացի եռամոնիումից), բազմաֆոսֆատներ (բացի նատրիումի 
եռաֆոսֆատից 

20.13.42.600 Ֆոսֆատներ եռամոնիումի 
20.13.42.700 Եռաֆոսֆատ նատրիումի (եռաբազմաֆոսֆատ նատրիումի) 
20.13.43 Կարբոնատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կարբոնատներ (չեզոք, թթու և երկկարբոնատներ), հանդիսանում են չանջատված 
ածխաթթվի (H2CO3) մետաղական աղեր 

- պերօքսոկարբոնատներ, հանդիսանում են թթվածնի ավելցուկ պարունակող 
կարբոնատներ, ինչպիսիք են պերօքսոմիակարբոնատները, (Na2CO4) կամ 
պերօքսոերկկարբոնատները (Na2C2O6), ստացվում են մետաղների պերօքսիդների 
վրա ածխածնի երկօքսիդի ազդեցությամբ 

- երկհիմ նատրիումի կարբոնատ (չեզոք կարբոնատ (Na2CO3))` լինում է անջուր փոշու 
կամ հիդրատացված ջրի 10 մոլեկուլներով բյուրեղների տեսքով, ստացվում է 
ածխածնի երկօքսիդի հետ նատրիումի քլորիդի և ամոնիակի լուծույթի տաքացմամբ, 
արդյունքում գոյացած նատրիումի հիդրոկարբոնատը տարրալուծվում է հետագա 
տաքացման ընթացքում, օգտագործվում է ապակու և խեցեղենի արտադրությունում 
որպես հալանյութ, լվացող միջոցների արտադրությունում, ներկման ընթացքում, 
մետաքսի համար որպես կապակցանյութ, նատրիումի հիդրօքսիդի, նատրիումի 
աղերի ստացման համար, վոլֆրամի, բիսմութի, ծարիրի կամ վանադիումի 
մետաղագործությունում, լուսանկարչությունում, արդյունաբերական ջրերի մաքրման 
համար, կրի հետ խառնուրդը օգտագործվում է քարածխային գազերի մաքրման 
համար 

- նատրիումի հիդրոկարբոնատ (թթու կարբոնատ, նատրիումի երկկարբոնատ, 
NaHCO3)` ջրում լուծվող բյուրեղային փոշի կամ սպիտակ բյուրեղներ, խոնավ 
մթնոլորտում հատկությունները վատանում են, օգտագործվում է բժշկությունում, 
գազավորած խմիչքների պատրաստման համար, հացաթխման փոշիների 
արտադրությունում, ճենապակու արտադրությունում և այլն 

- կալիումի կարբոնատ (չեզոք կարբոնատ (K2CO3))` ջրում լուծվող սպիտակ 
բյուրեղային զանգված, ստացվում է բուսական ծագման մոխրից և հիմնականում 
կալիումի քլորիդից, օդում տարհոսում է, օգտագործվում է մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների սպիտակեցման և լվացման համար, ներկերի հեռացման 
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համար, կալիումի աղերի, ցիանիդների, պրուսական երկնագույն ներկերի ստացման 
համար և այլն 

- կալիումի հիդրոկարբոնատ (թթու կարբոնատ, կալիումի երկկարբոնատ) (KHCO3), 
ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղների տեսքով նյութ է, ստացվում է չեզոք կարբոնատի 
վրա ածխածնի երկօքսիդի ազդեցությամբ, օգտագործվում է կրակմարիչներում, 
հացաթխման փոշիների պատրաստման համար, բժշկությունում և 
գինեգործությունում (որպես հակաօքսիդիչ) 

- նստեցված կալցիումի կարբոնատ (CaCO3), ստացվում է ածխածնի երկօքսիդով 
կալցիումի աղերի լուծույթների մշակմամբ, օգտագործվում է որպես լցանյութ, ատամի 
մածուկի և կոսմետիկական դիմափոշու արտադրությունում, բժշկությունում և այլն 

- նստեցված բարիումի կարբոնատ (BaCO3), ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի է, 
ստացվում է նատրիումի կարբոնատից և բարիումի սուլֆիդից, օգտագործվում է 
արդյունաբերական ջրերի մաքրման համար, հակամակաբուծային միջոցների, 
օպտիկական ապակիների և բարիումի մաքուր օքսիդի արտադրությունում, արծնների 
արտադրությունում որպես գունանյութ և հալանյութ, ռետինի, թղթի, օճառի, շաքարի 
արտադրությունում, հրատեխնիկայում 

- չեզոք կապարի կարբոնատ (PbCO3)` ջրում չլուծվող սպիտակ բյուրեղային կամ ոչ 
բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է խեցեգործությունում, մածիկների, գունանյութերի 
և ինդիգոյի արտադրությունում 

- հիմնային կապարի կարբոնատներ 2PbCO3.Pb(OH)2` գոյություն ունի փոշու, սալերի, 
թեփուկների, մածուկի տեսքով («սպիտակ կապար» անվանումով), ստացվում է 
կապարի ացետատից, օգտագործվում է յուղաներկերի, հալանյութերի, հատուկ 
մածիկների, նարնջագույն կապարի պատրաստման համար, սպիտակ գունանյութերի 
ստացման համար 

- լիթիումի կարբոնատներ, չեզոք լիթիումի կարբոնատ (Li2CO3)` ջրում չափավոր 
լուծվող սպիտակ բյուրեղային փոշի, առանց հոտի, օդում չփոփոխվող, ստացվում է 
լիտիումի սուլֆատի նստեցմամբ նատրիումի կարբոնատով, օգտագործվում է 
բժշկությունում և արհեստական հանքային ջրերի խառնուրդների ստացման համար 

- նստեցված ստրոնցիումի կարբոնատ (SrCO3)` ջրում չլուծվող մանր սպիտակ փոշի, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում, ծիածանային ապակու, լյումինեսցենտային 
ներկերի, ստրոնցիումի օքսիդի կամ ստրոնցիումի աղերի պատրաստման համար 

- բիսմութի կարբոնատ, արհեստական բիսմութի կարբոնատ (բիսմութիլի կարբոնատ 
((BiO)2CO3)` ջրում չլուծվող սպիտակ կամ դեղնավուն ոչ բյուրեղային փոշի, 



1047 
 

օգտագործվում է բժշկությունում և կոսմետիկական արդյունաբերությունում 
(դասակարգվում է 20.13.43 ենթակարգում) 

- նստեցված մագնեզիումի կարբոնատ` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի (թեթև 
կարբոնատ) կամ հատիկավոր փոշի (ծանր կարբոնատ), ստացվում է նատրիումի 
կարբոնատի և մագնեզիումի սուլֆատի տարրալուծմամբ, օգտագործվում է որպես 
լցանյութ թղթի կամ ռետինի համար, ինչպես նաև օգտագործվում է կոսմետիկայում և 
որպես ջերմամեկուսիչ նյութ 

- մանգանի կարբոնատներ, արհեստական կարբոնատ (MnCO3)`ջրում չլուծվող մանր 
սպիտակ, դեղին, վարդագույն կամ դարչնագույն փոշի, անջուր կամ հիդրատացված 
ջրի մեկ մոլեկուլով, օգտագործվում է որպես գունանյութ ներկերի, ռետինի և 
խեցեղենի համար, ինչպես նաև բժշկությունում 

- երկաթի կարբոնատներ, արհեստական կարբոնատ (FeCO3)`ջրում չլուծվող 
մոխրագույն բյուրեղների տեսքով նյութ, անջուր կամ հիդրատացված ջրի մեկ 
մոլեկուլով, հեշտ օքսիդանում է օդում, ստացվում է երկաթի սուլֆատի և նատրիումի 
կարբոնատի կրկնակի տարրալուծմամբ, օգտագործվում է երկաթի աղերի ստացման 
և դեղորայքի պատրաստման համար 

- նիկելի կարբոնատներ, արհեստական նիկելի կարբոնատ (NiCO3)` ջրում չլուծվող 
բաց կանաչ փոշի, օգտագործվում է խեցեգործությունում որպես գունանյութ և նիկելի 
օքսիդի ստացման համար, հիդրատացված հիմնային կարբոնատը կանաչավուն 
բյուրեղների տեսքով օգտագործվում է խեցեգործությունում և ապակու 
արտադրությունում, գալվանապատման ժամանակ և այլն 

- պղնձի կարբոնատներ, արհեստական կարբոնատներ (արհեստական մալաքիտ 
կամ արհեստական պղնձի կապույտ)` ջրում չլուծվող թունավոր կանաչավուն 
երկնագույն փոշի, կազմված չեզոք կարբոնատից (CuCO3) կամ տարբեր տեսակի 
հիմնային կարբոնատներից, ստացվում է նատրիումի կարբոնատից և պղնձի 
սուլֆատից, օգտագործվում է որպես գունանյութեր մաքուր տեսքով կամ 
խառնուրդում որպես միջատասպան կամ սնկասպան, բժշկությունում, 
գալվանապատման ընթացքում, հրատեխնիկայում և այլն  

- նստեցված ցինկի կարբոնատ (ZnCO3)` ջրում չլուծվող սպիտակ բյուրեղային փոշի, 
ստացվում է նատրիումի կարբոնատի և ցինկի սուլֆատի կրկնակի տարրալուծմամբ, 
օգտագործվում է որպես գունանյութ ներկերում, ռետինում, խեցեգործությունում և 
կոսմետիկայում 

- նատրիումի պերօքսոկարբոնատներ` ունեն սպիտակ փոշու տեսք, լուծվում են ջրում, 
թթվածնի և չեզոք նատրիումի կարբոնատի առաջացմամբ, ստացվում են հեղուկ 
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ածխածնային գազով հիդրատացված կամ անջուր նատրիումի պերօքսիդի 
մշակմամբ, օգտագործվում են սպիտակեցման համար, կենցաղային 
դետերգենտների պատրաստման համար, լուսանկարչությունում և այլն 

- կալիումի պերօքսոկարբոնատներ` ջրում լուծվող սպիտակ խոնավածուծ բյուրեղների 
տեսքով նյութեր, ստացվում են չեզոք կալիումի կարբոնատի հագեցված լուծույթի 
էլեկտրոլիզով (մինուս100C կամ մինուս 150C ջերմաստիճաններում), օքսիդիչ են, որոշ 
դեպքերում օգտագործվում են սպիտակեցման համար  

- այլ պերօքսոկարբոնատներ, օրինակ՝ ամոնիումի կամ բարիումի 
պերօքսոկարբոնատները 

 

Բացառվում է` 

- բնական ստրոնցիումի կարբոնատը (ստրոնցիանիտը) (08.91.19) 

- բնական բիսմութի հիդրոկարբոնատը (բիսմութիտը) (07.29.19) 

- բնական մագնեզիումի կարբոնատը (մագնեզիտը) (08.99.29) 

- բնական մանգանի կարբոնատը (07.29.19) 

- բնական երկաթի կարբոնատը (07.10.10) 

- բնական հիմնային նիկելի կարբոնատը (08.91.19) 

- բնական պղնձի կարբոնատը, հիդրատացված կամ անջուր (մալաքիտը, ազուրիտը) 
(07.29.11) 

- բնական ցինկի կարբոնատը (07.29.15) 

- բնական կապարի կարբոնատը (ցերուսիտը) (07.29.15) 

- բնական բարիումի կարբոնատը (վիտերիտ) (08.91.19) 

- բնական կրաքարը և կավիճը, այդ թվում մանրացված և լվացած վիճակում 
(08.11.30), կալցիումի կարբոնատը փոշու տեսքով, ճարպոտ թթուներով պատված 
մասնիկներով (20.59) 

- բնական նատրիումի կարբոնատը (նատրոն և այլն) (08.91.19) 

- բնական նատրիումի կարբոնատը (նատրոն և այլն) (08.91.19) 
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- ամոնիումի կարբոնատը (20.15.20) 

20.13.43.100 Կարբոնատ երկնատրիումի 
20.13.43.200 Հիդրոկարբոնատ նատրիումի և երկկարբոնատ նատրիումի 
20.13.43.300 Կարբոնատներ կալիումի 
20.13.43.400 Կարբոնատ կալցիումի 
20.13.43.500 Կարբոնատ բարիումի 
20.13.43.600 Կարբոնատ կապարի 
20.13.43.700 Կարբոնատներ մետաղների այլ և կարբոնատներ այլ, պերօքսոկարբոնատներ 
20.13.43.710 Կարբոնատներ լիթիումի 
20.13.43.730 Կարբոնատներ ստրոնցիումի 
20.13.43.790 Կարբոնատներ այլ, պերօքսոկարբոնատներ (պերկարբոնատներ) 
20.13.5 Աղեր այլ մետաղների 
20.13.51 Աղեր օքսոմետաղական կամ պերօքսիմետաղական թթուների. թանկարժեք 

մետաղների կոլոիդներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- օքսոմետաղական կամ պերօքսիմետաղական թթուների աղեր (անհիդրիդներ 
առաջացնող մետաղների օքսիդներին համապատասխան) և թանկարժեք 
մետաղների կոլոիդներ 

- ֆտորի կոմպլեքսային աղերը, օրինակ ֆտորատիտանիտը (20.13.31) 

- նատրիումի ալյումինատ` ջրում արագ լուծվող փոշի, ջրային լուծույթ կամ մածիկ, 
ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով բոքսիտի մշակմամբ, օգտագործվում 
է ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, լաքերի արտադրությունում, թղթի 
արտադրությունում որպես կապակցանյութ, օճառի արտադրությունում որպես 
լցանյութ, գիպսի ամրացման համար, անթափանց ապակու արտադրությունում, 
արդյունաբերական ջրերի մաքրման համար 

- կալիումի ալյումինատ` սպիտակ մանրաբյուրեղային զանգված, խոնավածուծ, ջրում 
լուծվող, ստացվում է կալիումի հիդրօքսիդի մեջ բոքսիտի լուծմամբ, օգտագործվում է 
վերը նշված նպատակներով 

- կալցիումի ալյումինատ` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, ստացվում է 
էլետրավառարանում բոքսիտի և կալցիումի օքսիդի հալմամբ, օգտագործվում է 
ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, թղթի արտադրությունում որպես 
կապակցանյութ, օճառի, ապակու, հատուկ ցեմենտների, փայլեցնող 
պատրաստուկների արտադրությունում և ուրիշ ալյումինատների ստացման համար 

- քրոմի ալյումինատ` ստացվում է ալյումինի օքսիդի, կալցիումի ֆտորիդի և 
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ամոնիումի երկքրոմատի խառնուրդի տաքացմամբ, օգտագործվում է խեցեղենի 
ներկերում 

- կոբալտի ալյումինատ` ստացվում է նատրիումի ալյումինատից և կոբալտի աղերից, 
օգտագործվում է ներկերի արտադրությունում (լազուրի կապույտ, սմալտի կապույտ, 
սաքսոնական երկնագույն, սևրական երկնագույն և այլն) 

- ցինկի ալյումինատ` սպիտակ փոշի, օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ 
նատրիումի ալյումինատը  

- բարիումի ալյումինատ` սպիտակ կամ դարչնագույն զանգված, ստացվում է 
բոքսիտից, բարիտներից և ածխից, օգտագործվում է արդյունաբերական ջրերի 
մաքրման համար, ինչպես նաև որպես պատրաստուկ օքսիդաթաղանթի գոյացման 
դեմ 

- կապարի ալյումինատ` պինդ դժվարահալ նյութ, ստացվում է կապարի օքսիդի և 
ալյումինի օքսիդի խառնուրդի տաքացմամբ, օգտագործվում է որպես սպիտակ 
գունանյութ, ինչպես նաև հրահեստ աղյուսների և միջադիրների պատրաստման 
համար 

- չեզոք կամ թթու քրոմատներ (երկքրոմատներ, եռա-, քառա- և պերքրոմատներ), 
որոնք ստացվում են նորմալ թթվից (H2Cr04) կամ երկքրոմական թթվից (H2Cr207), 
չանջատված մաքուր վիճակում, դրանք են` 

- ցինկի քրոմատ` ջրում չլուծվող փոշի, ստացվում է կալիումի երկքրոմատով ցինկի 
աղերի մշակմամբ, օգտագործվում է որպես գունանյութ 

- կապարի քրոմատ (արհեստական չեզոք կապարի քրոմատ)` դեղին, որոշ 
դեպքերում նարնջագույն փոշի, ստացվում է նատրիումի երկքրոմատի վրա կապարի 
ացետատի ազդեցությամբ, օգտագործվում է որպես գունանյութ, ինչպես նաև 
արծնների, խեցեղենի, ներկերի և լաքերի արտադրությունում (հիմնային քրոմատը 
բաղկացուցիչ մաս է կազմում քրոմային կարմիրի կամ պարսկական կարմիրի) 

- նատրիումի քրոմատներ, նատրիումի քրոմատ (Na2Cr04.10H2O)` ջրում լավ լուծվող, 
օդում տարհոսող խոշոր դեղին բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է քրոմի 
արտադրության ընթացքում բնական երկաթաքրոմային օքսիդի շիկացմամբ, 
օգտագործվում է ներկման ընթացքում (որպես խածատանյութ), դաբաղաման 
ընթացքում, թանաքների, գունանյութերի պատրաստման համար, այլ քրոմատների և 
երկքրոմատների ստացման համար 

- նատրիումի երկքրոմատ (Na2Cr204.2H2O)` ջրում լավ լուծվող, օդում տարհոսող 
կարմիր բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է նատրիումի քրոմատից, տաքացման 
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դեպքում վերածվում է անջուր և ոչ այդքան տարհոսող երկքրոմատի, օգտագործվում 
է ներկման ընթացքում (որպես խածատանյութ և օքսիդիչ), դաբաղաման ընթացքում 
(քրոմային դաբաղում), օրգանական սինթեզում որպես օքսիդիչ, 
լուսանկարչությունում, հրատեխնիկայում, յուղերի մաքրման կամ գունազրկման 
համար, երկքրոմատային սնուցման աղբյուրների պատրաստման համար, 
երկքրոմատային դոնդողանյութի (ժելատինի) ստացման համար, 
հանքահարստացման գործընթացներում, նավթի մաքրման համար, ինչպես նաև 
որպես հականեխիչ 

- կալիումի քրոմատներ, կալիումի քրոմատ (K2Cr04)` ջրում լուծվող դեղին բյուրեղների 
տեսքով, թունավոր նյութ, ստացվում է քրոմիտից, օգտագործվում է նույն 
նպատակներով ինչ որ նատրիումի երկքրոմատը 

- կալիումի երկքրոմատ (K2Cr2O7)` ջրում լուծվող նարնջագույն բյուրեղների տեսքով, 
շատ թունավոր նյութ, ստացվում է քրոմիտից, օգտագործվում է նույն նպատակներով 
ինչ որ նատրիումի երկքրոմատը 

- ամոնիումի քրոմատներ, ամոնիումի քրոմատ ((NH4)2CrO4)` ջրում լուծվող դեղին 
բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է ամոնիակով քրոմի եռօքսիդի լուծույթի 
հագեցմամբ, օգտագործվում է լուսանկարչությունում և ներկման ընթացքում 

- ամոնիումի երկքրոմատ ((NH4)2Cr2O4)` ջրում լուծվող կարմիր բյուրեղների տեսքով 
նյութ, ստացվում է բնական երկաթաքրոմային օքսիդից (քրոմիտից), օգտագործվում 
է լուսանկարչությունում, ներկման ընթացքում (որպես խածատանյութ), դաբաղման 
ընթացքում, ճարպերի և յուղերի մաքրման համար, օրգանական սինթեզում և այլն 

- կալցիումի քրոմատ (CaCrО4.2H2O)` ստացվում է նատրիումի երկքրոմատից և 
կավճից, ջրազրկվում է տաքացման ընթացքում, օգտագործվում է դեղին ներկերի 
պատրաստման համար 

- մանգանի քրոմատ, չեզոք քրոմատ (MnCrO4)` ջրում լուծվող դարչնագույն 
բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է մանգանի օքսիդից և քրոմի անհիդրիդից, 
օգտագործվում է ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ (հիմնային մանգանի 
քրոմատը` ջրում չլուծվող դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է ջրաներկերի 
պատրաստման համար) 

- երկաթի քրոմատներ, եռարժեք երկաթի քրոմատ (Fe2(CrO4)3)` ջրում չլուծվող դեղին 
փոշի, ստացվում է երկաթի քլորիդից և կալիումի քրոմատից (հիմնային երկաթի 
քրոմատը օգտագործվում է դեղին ներկերի պատրաստման համար, ինչպես նաև 
մետաղագործությունում) 



1052 
 

- ստրոնցիումի քրոմատ (SrCrO4)` համանման է կալցիումի քրոմատին, 
օգտագործվում է գեղանկարչական ներկերի պատրաստման համար 

- բարիումի քրոմատ (Ba(CrO4)` ջրում չլուծվող վառ դեղին թունավոր փոշի, ստացվում 
է բարիումի քլորիդի և նատրիումի քրոմատի լուծույթների նստեցմամբ, 
օգտագործվում է գեղանկարչական ներկերի, արծնների և ապակու պատրաստման 
համար, ինչպես նաև ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ և լուցկիների 
արտադրությունում 

- մանգանատներ, պերմանգանատներ (հիպոմանգանաթթվի՝ НМnO4 և 
պերմանգանաթթվի (HMnO4) համապատասխան աղեր)` 

- նատրիումի մանգանատ (Na2MnO4)` սառը ջրում լուծվող, տաք ջրում տարրալուծվող 
կանաչ բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է բնական մանգանի երկօքսիդի և 
նատրիումի հիդրօքսիդի խառնուրդի հալմամբ, օգտագործվում է ոսկու 
մետաղագործական արտադրությունում 

- կալիումի մանգանատ (K2MnO4)` մանր կանաչավուն սև բյուրեղների տեսքով նյութ, 
օգտագործվում է պերմանգանատի ստացման համար 

- բարիումի մանգանատ (BaMnO4)` կանաչ փոշի, ստացվում է մանգանի երկօքսիդի և 
բարիումի նիտրատի խառնուրդի տաքացմամբ, օգտագործվում է գեղանկարչական 
ներկերի պատրաստման համար 

- պղնձի մանգանիտ (Cu(HMnO3)2 և հիդրոմանգանիտ, օգտագործվում է 
հակագազերում 

- նատրիումի պերմանգանատ (NaMnO4.3H2O)` ջրում լուծվող, օդում տարրալուծվող 
կարմրավուն սև բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է մանգանատից, 
օգտագործվում է որպես ախտահանիչ միջոց, օրգանական սինթեզում և բրդի 
գունազրկման համար 

- կալիումի պերմանգանատ (KMnO4)` մետաղական փայլով ծիրանագույն բյուրեղների 
տեսքով նյութ, լուծվում է ջրում (լինում է նաև կարմիր ջրային լուծույթի կամ հաբերի 
տեսքով), ստացվում է մանգանատից կամ մանգանի երկօքսիդի և կալիումի 
հիդրօքսիդի խառնուրդի օքսիդացումից, օգտագործվում է քիմիայում որպես 
ազդանյութ, օրգանական սինթեզում, մետաղագործությունում (նիկելի մաքրման 
համար), յուղոտ նյութերի, ռետինի, մետաքսե մանվածքի, գործվածքի, ծղոտե 
արտադրատեսակների սպիտակեցման համար, ջրի մաքրման համար, որպես 
հականեխիչ, որպես ներկանյութ, հակագազերում, բժշկությունում 

- կալցիումի պերմանգանատ (Ca(MnO4)2.5H2O)` ջրում լուծվող մուգ ծիրանագույն, 
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բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է ալկալիական մանգանատների և կալցիումի 
քլորիդի լուծույթների էլեկտրոլիզով, օգտագործվում է որպես օքսիդիչ և ախտահանիչ 
միջոց, ներկման ժամանակ, օրգանական սինթեզում, ջրի մաքրման համար, թղթի 
խյուսի գունազրկման համար 

- մոլիբդատներ, պարամոլիբդատներ և բազմամոլիբդատներ (երկ-, եռա-, քառա-), 
որոնք ստացվում են նորմալ մոլիբդենաթթվից (HgMoO4) կամ այլ 
մոլիբդենաթթուներից` 

- ամոնիումի մոլիբդատ` թույլ կանաչ կամ դեղնավուն երանգով հիդրատացված 
բյուրեղներ, տարրալուծվում են տաքացման ընթացքում, ստացվում է մոլիբդենի 
մետաղագործական արտադրության արդյունքում, օգտագործվում է որպես 
քիմիական ազդանյութ գունանյութերի և հրակայուն նյութերի պատրաստման համար, 
ապակու արտադրությունում և այլն 

- նատրիումի մոլիբդատ` ջրում լուծվող հիդրատացված բյուրեղային նյութ, 
օգտագործվում է որպես ազդանյութ գունանյութերի պատրաստման ընթացքում և 
բժշկությունում 

- կալցիումի մոլիբդատ` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
մետաղագործությունում 

- կապարի մոլիբդատ (արհեստական, նստեցված կապարի քրոմատի հետ 
առաջացնում է կարմիր քրոմային գունանյութեր 

- վոլֆրամատներ, պարավոլֆրամատներ և պերվոլֆրամատներ, որոնք ստացվում են 
նորմալ վոլֆրամաթթվից (H2WO4) կամ այլ վոլֆրամաթթուներից` 

- ամոնիումի վոլֆրամատ` ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղային հիդրատացված փոշի, 
ստացվում է ամոնիակով վոլֆրամաթթվի մշակմամբ, օգտագործվում է 
գործվածքներին հրակայունություն տալու համար և այլ վոլֆրամատների ստացման 
համար 

- նատրիումի վոլֆրամատ` ջրում լուծվող սպիտակ թերթիկների կամ բյուրեղների 
տեսքով նյութ, հիդրատացված, մարգարիտե փայլով, ստացվում է վոլֆրամի 
մետաղագործական արտադրության արդյունքում վոլֆրամիտից և նատրիումի 
կարբոնատից, օգտագործվում է նույն նպատակներով ինչ որ ամոնիումի 
վոլֆրամատը, ինչպես նաև որպես խածատանյութ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների դաջվածքով նախշազարդման ժամանակ, կատալիզորդների 
պատրաստման համար, օրգանական սինթեզում  

- կալցիումի վոլֆրամատ` ջրում չլուծվող սպիտակ փայլուն թեփուկների տեսքով նյութ, 
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օգտագործվում է ռենտգենյան էկրանների և ֆլուորեսցենտային խողովակների 
պատրաստման համար 

- բարիումի վոլֆրամատ` սպիտակ փոշի, օգտագործվում է գեղանկարչությունում 
օգտագործվող ներկերի ստացման համար 

- այլ վոլֆրամատներ՝ կալիումի վոլֆրամատներ (գործվածքներին հրակայունության 
հատկություններ տալու համար), մագնեզիումի վոլֆրամատներ (ռենտգենյան 
էկրանների համար), քրոմի վոլֆրամատներ (կանաչ գունանյութ), կապարի 
վոլֆրամատներ (գունանյութ) 

- տիտանատներ (օրթո-, մետա- և պերօքսոտիտանատներ, չեզոք կամ թթու), 
ստացվում են տիտանի երկօքսիդի (TiO2) վրա հիմնված տարբեր տիտանաթթուներից 
և հիդրօքսիդներից (բարիումի և կապարի տիտանատները սպիտակ փոշի են, 
օգտագործվում են որպես գունանյութեր) 

- վանադատներ (օրթո-, մետա-, պիրո-, հիպովանադատներ, չեզոք կամ թթու), 
ստացվում են վանադիումի հնգօքսիդից (V2O5) ստացված տարբեր վանադիումական 
թթուներից, կամ այլ վանադիումի օքսիդներից, այդ թվում` ամոնիումի վանադատ 
(մետավանադատ) (NH4VO3), ջրում չափավոր լուծվող դեղնավուն սպիտակ 
բյուրեղային փոշի, լավ լուծվում է տաք ջրում, գոյացնելով դեղին լուծույթ, 
օգտագործվում է որպես կատալիզորդ, ներկման կամ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների դաջման ընթացքում որպես խածատանյութ, ներկերում կամ 
լաքերում որպես չորացնող նյութ, ճենապակու համար որպես ներկանյութ, 
թանաքների պատրաստման համար և այլն և նատրիումի վանադատներ (օրթո-, 
մետա-)` ջրում լուծվող հիդրատացված սպիտակ բյուրեղային փոշիներ, 
օգտագործվում են անիլինային ներկման և դաջմամբ նախշազարդման ժամանակ  

- ֆեռատներ և ֆեռիտներ` ստացվում են եռարժեք երկաթի հիդրօքսիդից (Fe(0H)3) և 
երկարժեք երկաթի հիդրօքսիդից (Fe(OH)2), ֆեռատներին պատկանող կալիումի 
ֆեռատը սև փոշի է, լուծվում է ջրում վերածվելով կարմիր հեղուկի 

- ցինկատներ, ցինկի հիդրօքսիդից (Zn(OH)2) ստացված միացություններ են, այդ 
թվում` նատրիումի ցինկատ, ստացվում է ցինկի օքսիդի վրա նատրիումի կարբոնատի 
ազդեցությամբ կամ ցինկի վրա նատրիումի հիդրօքսիդի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է ցինկի սուլֆիդի ստացման համար), երկաթի ցինկատ, 
օգտագործվում է որպես խեցեղենի ներկ, կոբալտի ցինկատ, հանդիսանում է 
կոբալտի կանաչ ներկի բաղադրամաս և բարիումի ցինկատ, ջրում լուծվող սպիտակ 
փոշի է, ստացվում է ցինկի սուլֆատի ամոնիակային լուծույթով բարիումի 
հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի նստեցմամբ, օգտագործվում է ցինկի սուլֆիդի 
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ստացման համար 

- ստանատներ (օրթո-, մետա-), այդ թվում՝ նատրիումի ստանատ ((Na2SnO3.3H2O) 
(ջրում լուծվող պինդ զանգված է, սպիտակ կամ գունավոր (կախված խառնուկների 
քանակից), ստացվում է անագի, նատրիումի հիդրօքսիդի, քլորիդի և նիտրատի 
խառնուրդի հալմամբ, օգտագործվում է մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների ներկման և դաջմամբ նախշազարդման համար, ապակու և 
խեցեղենի արտադրությունում, արսենից կապարի անջատման համար, մետաքսի 
համար որպես սոսինձ և օրգանական սինթեզում), ալյումինի ստանատ (սպիտակ 
փոշի է, ստացվում է անագի սուլֆատի և ալյումինի սուլֆատի խառնուրդի 
տաքացմամբ, օգտագործվում է արծնների և խեցեղենի արտադրությունում որպես 
պղտորիչ), քրոմի ստանատ (խեցեգործությունում և գեղանկարչությունում 
օգտագործվող վարդագույն ներկերի համար հանդիսանում է հիմնական 
բաղադրանյութ), կոբալտի ստանատ (հիմնական բաղադրանյութ է երկնագույն 
գունանյութի համար) և պղնձի ստանատ (հայտնի է որպես «անագի կանաչ») 

- անտիմոնատներ, հանդիսանում են ծարիրի հնգօքսիդին համապատասխանող 
տարբեր թթուների աղեր, այդ թվում՝ նատրիումի մետա-անտիմոնատ (ջրում լուծվող 
սպիտակ բյուրեղային փոշի է, ստացվում է նատրիումի հիդրօքսիդից և ծարիրի 
հնգօքսիդից, օգտագործվում է արծնների և ապակու արտադրությունում որպես 
պղտորիչ և նատրիումի թիոանտիմոնատի պատրաստման համար), կալիումի 
անտիմոնատներ (կալիումի թթու անտիմոնատ, սպիտակ բյուրեղային փոշի է, 
ստացվում է կալիումի նիտրատի հետ խառնած մետաղի շիկացմամբ, օգտագործվում 
է բժշկությունում և որպես գունանյութ խեցեղենի համար), կապարի անտիմոնատ 
(ջրում չլուծվող դեղին փոշի է, ստացվում է ծարիրի հնգօքսիդի և կապարի սուսրի 
հալմամբ, օգտագործվում է որպես գունանյութ խեցեղենու, ապակու համար կամ 
որպես գեղանկարչական ներկ) 

- պլումբատներ, ստացվում են ամֆոտեր կապարի երկօքսիդից (PbO2), այդ թվում՝ 
նատրիումի պլումբատ (օգտագործվում է որպես ներկող նյութ), կալցիումի պլումբատ 
(դեղին գույնի), ստրոնցիումի պլումբատ (շագանակագույն) կամ բարիումի պլումբատ 
(սև գույնի) օգտագործվում են լուցկու արտադրությունում և հրատեխնիկայում 

- օքսոմետաղական և պերօքսոմետաղական թթուների աղեր` տանտալատներ և 
նիոբատներ, գերմանատներ, ռենատներ և պերռենատներ, ցիրկոնատներ, 
բիսմութատներ 

- թանկարժեք մետաղներ (արծաթ, ոսկի, պլատին, իրիդիում, օսմիում, պալադիում, 
ռոդիում, ռութենիում) կոլոիդ վիճակում, ստացված մանրացմամբ, կաթոդային 
փոշիացմամբ կամ դրանց ոչ օրգանական աղերի վերականգմամբ, ինչպես նաև 
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դրանց կոլոիդ լուծույթները, որոնք պարունակում են պաշտպանիչ կոլոիդներ 
(ժելատին, կազեին, ձկնասոսինձ), այդ թվում` կոլոիդ արծաթ (լինում է մետաղական 
փայլով բաց երկնագույն, բաց դարչնագույն, կանաչավուն մոխրագույն հատիկների 
կամ թեփուկների տեսքով, օգտագործվում է բժշկությունում որպես հականեխիչ), 
կոլոիդ ոսկի (լինում է կարմիր, մանուշակագույն, երկնագույն կամ մոխրագույն, 
օգտագործվում է նույն նպատակներով), կոլոիդ պլատին (լինում է մոխրագույն մանր 
մասնիկների տեսքով, լավ կատալիզային հատկություններով)  

- արծաթի միացություններ, այդ թվում` արծաթի օքսիդներ (միարժեք արծաթի օքսիդ 
(Ag2O) և երկարժեք արծաթի օքսիդ (AgO), օգտագործվում են էլեկտրական սնուցման 
աղբյուրների արտադրությունում), արծաթի հալոգենիդներ (արծաթի քլորիդ (AgCl), 
ջրում չլուծվող սպիտակ զանգված է կամ խիտ փոշի, օգտագործվում է 
լուսանկարչությունում, խեցեգործությունում, բժշկությունում և արծաթապատման 
համար), արծաթի բրոմիդ, արծաթի յոդիդ և արծաթի ֆտորիդ (օգտագործվում են 
նույն նպատակներով), արծաթի սուլֆիդ` արհեստական արծաթի սուլֆիդ (Ag2S) 
(ջրում չլուծվող սև ծանր փոշի է, օգտագործվում է ապակու արտադրությունում), 
արծաթի նիտրատ (AgNO3) (ջրում լուծվող սպիտակ բյուրեղների տեսքով թունավոր 
նյութ է, օգտագործվում է ապակու և մետաղների արծաթապատման համար, 
լուսանկարչությունում, մետաքսի ներկման համար, թանաքների արտադրությունում, 
ինչպես նաև որպես հականեխիչ և հակամակաբուծային միջոց) 

- արծաթի աղեր և այլ ոչ օրգանական միացություններ` արծաթի սուլֆատ (Ag2SO4), 
արծաթի ֆոսֆատ (AgPO4) (ջրում թույլ լուծվող դեղնավուն բյուրեղների տեսքով նյութ 
է, օգտագործվում է բժշկությունում, օպտիկայում և լուսանկարչությունում), արծաթի 
ցիանիդ (AgCN) (ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի է, օգտագործվում է բժշկությունում և 
արծաթապատման համար), արծաթի թիոցիանատ (AgSCN) (օգտագործվում է 
լուսանկարչությունում), կոմպլեքսային ցիանաղեր` արծաթի և կալիումի (KAg(CN)2) 
կամ արծաթի և նատրիումի (NaAg(CN)2) (սպիտակ լուծվող աղեր են, օգտագործվում 
են էլեկտրոլիտային պատման համար), շառաչուն արծաթ (թեթև հարվածից պայթող 
սպիտակ բյուրեղների տեսքով, մշակման համար վտանգավոր նյութ է, 
օգտագործվում է հրապատիճների արտադրությունում), արծաթի երկքրոմատ 
(Ag2Cr2O7) (ջրում թույլ լուծվող բյուրեղային կարմիր փոշի է, օգտագործվում է որպես 
ներկանյութ), արծաթի պերմանգանատ (ջրում լուծվող բյուրեղային մուգ 
մանուշակագույն փոշի է, օգտագործվում է հակագազերում), արծաթի ազիդ 

- օրգանական միացություններ` արծաթի լակտատ և արծաթի ցիտրատ 
(օգտագործվում են լուսանկարչությունում և որպես հականեխիչներ), արծաթի 
օքսալատ, արծաթի ացետատ, բենզոատ, բուտիրատ, պիկրատ, սալիցիլատ, 
տարտրատ, վալերատ, արծաթի պրոտեինատներ, նուկլեատներ, նուկլեինատներ, 
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ալբումինատներ, պեպտոնատներ, վիտելինատներ և տանատներ 

- ոսկու օքսիդներ` միարժեք ոսկու օքսիդ (Au2O) (ջրում չլուծվող մուգ մանուշակագույն 
փոշի), եռարժեք ոսկու օքսիդ (Au2O3) (դարչնագույն փոշի), համապատասխան թթու՝ 
ոսկու հիդրօքսիդ Au(OH)3, որից ստանում են ալկալիական աուրատներ 

- ոսկու քլորիդներ` ոսկու քլորիդ (AuCl) (դեղնավուն կամ կարմրավուն բյուրեղային 
փոշի), ոսկու եռաքլորիդ (ոսկու քլորիդ` կարմրավուն դարչնագույն փոշի կամ 
բյուրեղային զանգված, խոնավածուծ), քառաքլորաուրաթթու (AuCl3.HCl.4H2O) (դեղին 
բյուրեղներ), հիդրատացված և ալկալիական քլորաուրատներ (կարմրավուն դեղին 
բյուրեղներ), օգտագործվում են լուսանկարչությունում, խեցեգործությունում, ապակու 
արտադրությունում և բժշկությունում 

- ոսկու այլ միացություններ` ոսկու սուլֆիդ (Au2S3) (սևավուն նյութ, որը զուգակցված 
ալկալիական սուլֆիդների հետ գոյացնում է թիոաուրատներ), ոսկու և նատրիումի և 
ոսկու և ամոնիումի կրկնակի սուլֆիտներ (NaAu(SO3)) և (NH4Au(SO3)), ոսկու և 
նատրիումի թիոսուլֆատ (օգտագործվում է բժշկությունում), ոսկու ցիանիդ (AuCN) 
(դեղին բյուրեղային փոշի, տարրալուծվում է տաքացման ընթացքում, օգտագործվում 
է էլեկտրոլիտային ոսկեզօծման համար և բժշկությունում, փոխազդում է ալկալիական 
ցիանիդների հետ, գոյացնելով ոսկու ցիանիդներ (ցիանաուրատներ), ինչպիսինն է 
ոսկու և կալիումի քառացիանիդը (KAu(CN)4), սպիտակ լուծվող աղ, օգտագործվում է 
գալվանապատման համար), թիոցիանատ ոսկի- նատրիում (նատրիումի 
աուրոթիոցիանատ, բյուրեղանում է նարնջագույն բյուրեղների, օգտագործվում է 
բժշկությունում կամ լուսանկարչությունում) 

- ռութենիումի միացություններ` ռութենիումի երկօքսիդ (RuO2), ռութենիումի 
քառօքսիդ (RuO2), ռութենիումի եռաքլորիդ (RuCl3) և ռութենիումի քառաքլորիդ 
(RuCl4) (վերջիններս ալկալիական մետաղների քլորիդների հետ գոյացնում են 
կրկնակի քլորիդներ և ամինա- կամ նիտրոզակոմպլեքսներ), ինչպես նաև 
ռութենիումի և ալկալիական մետաղների նիտրիտներ 

- ռոդիումի միացություններ` ռոդիումի հիդրօքսիդ (Rh(OH)3), ռոդիումի եռաքլորիդ 
(RhCl3) (ալկալիական մետաղների քլորիդների հետ գոյացնում է քլորառոդիտներ), 
ռոդիումի սուլֆատներ (ներառյալ դրանց կոմպլեքսային պաղլեղը (շիբը) կամ 
ֆոսֆատները), ռոդիումի նիտրատներ և կոմպլեքսային նիտրիտներ, ռոդիումի 
ցիանիդներ (ցիանառոդիտներ) և կոմպլեքսային ամինաածանցյալներ և 
թրթնջկաթթվի ածանցյալներ 

- պալադիումի միացություններ` պալադիումի օքսիդ (PdO) (սև փոշի, որը 
տարրալուծվում է տաքացման ընթացքում), պալադիումի քլորիդ (PdCl2) (ջրում լուծվող 
դարչնագույն տարհոսող փոշի, բյուրեղացվում է ջրի երկու մոլեկուլներով, 
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օգտագործվում է խեցեգործությունում, գալվանապատման համար, 
լուսանկարչությունում), պալադիումի և կալիումի քլորիդ (K2PdCl4) (հեշտ լուծվող 
դարչնագույն աղ), քլորպալադատներ, ամինամիացություններ (պալադիումի 
երկամիններ), թիոպալադատներ, պալադիումի նիտրիտներ, ցիանապալադիտներ, 
պալադաօքսալատներ և պալադիումի սուլֆատներ, որոնք նույնպես ներառվում են 
տվյալ դիրքում 

- օսմիումի միացություններ` օսմիումի երկօքսիդ (OsO2) (մուգ դարչնագույն փոշի), 
օսմիումի քառօքսիդ (OsO4) (ցնդող պինդ նյութ, բյուրեղացվում է սպիտակ 
ասեղնավոր բյուրեղների, գոյացնում է կալիումի օսմատ, իսկ ամոնիակով կամ 
ալկալիական մետաղներով մշակման դեպքում` կալիումի կամ նատրիումի 
օսմիամատներ), օսմիումի քառաքլորիդ (OsCl4) և օսմիումի եռաքլորիդ (OsCl3) 
(գոյացնում են ալկալիական մետաղների քլորօսմատներ և քլորօսմիտներ), և 
նույնպես ներառվում են տվյալ դիրքում 

- իրիդիումի միացություններ` իրիդիումի օքսիդ, իրիդիումի քառահիդրօքսիդ (Ir(OH)4), 
իրիդիումի քլորիդ, քլորիրիդատներ և քլորիրիդիտներ, կրկնակի սուլֆատներ և 
ամինամիացություններ 

- պլատինի միացություններ` պլատինի օքսիդ (PtO), պլատինի օքսիդ (PtO2), որը 
գոյացնում է մի քանի հիդրատներ, այդ թվում կոմպլեքսային թթու` պլատինի 
քառահիդրատ (H2Pt(OH)6, դրան համապատասխանող աղեր, օրինակ ալկալիական 
մետաղների վեցահիդրաօքսոպլատինատներ, ինչպես նաև ամինակոմպլեքսներ 

- պլատինի այլ միացություններ` պլատինի քլորիդ (PtCl4) (դարչնագույն փոշի կամ 
դեղին լուծույթ, օգտագործվում է որպես ազդանյութ), արդյունաբերական պլատինի 
քլորիդ (քլորպլատինային թթու (H2PtCl6)` ջրում լուծվող դարչնագույն կարմրավուն 
տարհոսող բյուրեղներ, օգտագործվում է լուսանկարչությունում, պլատինով 
գալվանապատման ժամանակ, խեցեղենի ջնարակման կամ պլատինե սպունգի 
ստացման համար), ամինապլատինային կոմպլեքսներ (համապատասխանում են 
քլորպլատինային թթվին (H2PtC4)), կալիումի կամ բարիումի ցիանապլատինիտներ 
(օգտագործվում են ֆլուորեսցենտային էկրանների արտադրությունում) 

- թանկարժեք մետաղների ամալգամներ` թանկարժեք մետաղների 
համահալվածքներ սնդիկի հետ (ներառվում է նաև ստոմատոլոգիայում 
օգտագործվող ոչ թանկարժեք մետաղներ պարունակող որոշ ամալգամներ) 

 

Բացառվում է` 
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- կեռագիրիտը, բնական արծաթի քլորիդները և յոդիդները, բնական արծաթի 
սուլֆիդը (արգենտիտը), բնական արծաթի և ծարիրի սուլֆիդը (պիրագիրիտը, 
ստեֆանիտը, պոլիբազիտը), բնական արծաթի և արսենի սուլֆիդը (07.29.14) 

- անագի հիդրօքսիդի և կոլոիդ ոսկու խառնուրդը (purple of Cassius), որն 
օգտագործվում է ներկերի և լաքերի արտադրությունում 

- ամբողջությամբ ոչ թանկարժեք մետաղներից կազմված ամալգամները (20.11.13) 

- բնական երկաթի տիտանատը (իլմենիտը) (07.29.19) և ոչ օրգանական 
ֆտորատիտանիտները (20.13.31) 

- երկաթի ֆեռիտը (մագնիսային երկաթի օքսիդ (Fe3O4)) (07.10.10) և դարբնոցային 
հրաթեփը (24.10.71) 

- երկաթի օքսիդների և այլ մետաղների օքսիդների պարզ խառնուրդները, որոնք 
օգտագործվում են որպես խեցեղենի ներկերի բաղադրիչներ (20.30.21) 

- անտիմոնիդները (24.13.32) 

- բնական կալցիումի վոլֆրամատը (շեելիթը) (07.29.19) 

- բնական մանգանի վոլֆրամատները (գուբերնիտը) և երկաթի վոլֆրամատները 
(ֆերբերիտը) (07.29.19) 

- լյումինեսցենտային վոլֆրամատները, որոնք դասակարգվում են որպես ոչ 
օրգանական լուսակիրներ (20.30.12) 

- բնական կապարի մոլիբդատը (վուլֆենիգ) (07.29.19) 

- բնական կապարի քրոմատը (08.91.19) 

- քրոմատների հիմքով գունանյութերը (20.30.12) 

- բնական բերիլիումի ալյումինատը (քրիզոբերիլ) (08.91.13, 32.12.12) 

- ազնիվ մետաղների միացությունները (օրինակ՝ մետաղական թթուներից ստացված 
մետաղները` աուրատներ, պլատինատներ կամ արծաթի քրոմատ) (20.13.51) 

- ճառագայթակտիվ քիմիական տարրերի կամ ճառագայթակտիվ իզոտոպների 
միացությունները 

- իտրիումի, սկանդիումի կամ հազվագյուտ հողերի մետաղների միացությունները 
(20.13.65) 
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20.13.51.100 Ալյումինատներ 
20.13.51.200 Քրոմատներ ցինկի և կապարի 
20.13.51.300 Երկքրոմատ նատրիումի, կալիումի, քրոմատներ այլ, պերօքսոքրոմատներ 
20.13.51.400 Մանգանիտներ, մանգանատներ և պերմանգանատներ 
20.13.51.500 Մոլիբդատներ 
20.13.51.600 Վոլֆրամատներ 
20.13.51.700 Աղեր օքսո- և պերօքսոմետաղական թթուների, այլ 
20.13.51.800 Մետաղներ թանկարժեք, կոլոիդ վիճակում, թանկարժեք մետաղների ոչ օրգանական 

և օրգանական միացություններ, որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմով 
20.13.51.830 Նիտրատ արծաթի 
20.13.51.850 Մետաղներ թանկարժեք (ազնիվ) և դրանց միացությունները (բացի արծաթի 

նիտրատից) կոլոիդ ձևով և ամալգամներ 
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20.13.52 Անօրգանական միացություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներառյալ 
թորած ջուրը. ամալգամներ, բացի թանկարժեք մետաղների ամալգամից 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միայն թորած ջուր, կրկնակի թորած ջուր կամ էլեկտրաօսմիկական ջուր, 
էլեկտրահաղորդաչափական ջուր և համանման մաքրության ջուր, ներառյալ 
իոնափոխանակման միջավայրերի միջոցով մշակված ջուրը 

- սնդիկի օրգանական միացությունները 
 
- ցիան և ցիանի միացություններ հալոգենների հետ (ցիանահալոգենիդներ), օրինակ՝ 
ցիանաքլորիդ (CNCl), ցիանամիդ և դրա մետաղական ածանցյալները (տարբերվում 
են 24.15.30 և 24.15.80 ենթակարգերի կալցիումի ցիանամիդից) 

- ոչ մետաղական օքսոսուլֆիդներ (արսենի, ածխածնի, սիլիցիումի) և ոչ մետաղական 
քլորիդ-սուլֆիդներ (ֆոսֆորի, ածխածնի և այլն)` թիոֆոսգեն (CSCl2) (թիոկարբոնիլ-
քլորիդ, երկքլորիդ-ածխածնի սուլֆիդ), կարմիր հեղուկ է, արցունքաբեր և հեղձուցիչ, 
տարրալուծվում է ջրով, ստացվում է ածխածնի երկսուլֆիդի վրա քլորի 
ազդեցությամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- ալկալիական մետաղների ամիդներ` նատրիումի ամիդ (NaNH2) (վարդագույն կամ 
կանաչավուն բյուրեղային զանգված, տարրալուծվում է ջրով, ստացվում է 
կապարանատրիումային համահալվածքի վրա տաքացրած ամոնիակի ազդեցությամբ 
կամ հալած նատրիումի վրայով գազային ամոնիակի անցկացմամբ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզներում, ազիդների, ցիանիդների ստացման համար և այլն), 
ինչպես նաև կալիումի և այլ մետաղների ամիդներ 

- ամինասնդիկի քլորիդ (HgNH2Cl), ջրում չլուծվող սպիտակ թունավոր փոշի է, 
ստացվում է սնդիկի քլորիդի լուծույթի վրա ամոնիակի ազդեցությամբ, 
օգտագործվում է հրատեխնիկայում և բժշկությունում 

- ֆոսֆոնիումի յոդիդ` ստացվում է ֆոսֆորի, յոդի և ջրի փոխազդեցությունից, 
օգտագործվում է որպես վերականգնիչ ազդակ 

- ամալգամներ (բացի թանկարժեք մետաղների ամալգամներից)` ստացվում են ոչ 
թանկարժեք մետաղների (ալկալիական, հողալկալիական մետաղներ, ցինկ, 
կադմիում, ծարիր, ալյումին, անագ, պղինձ, կապար, բիսմութ և այլն) և սնդիկի 
անմիջական փոխազդեցությամբ, մետաղական աղերի էլեկտրոլիզով` սնդիկի 
կաթոդի կիրառմամբ կամ սնդիկի աղերի էլեկտրոլիզով (այս դեպքում կաթոդը լինում 
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է համապատասխան մետաղից), օգտագործվում են մետաղների ֆոսֆորիդների 
արտադրությունում և թանկարժեք մետաղների մետաղագործությունում, դրանք են` 
ալկալիական մետաղների ամալգամներ (ակտիվ վերականգնիչ ազդակներ, 
նատրիումի ամալգամն օգտագործվում է ջրածնի ստացման համար), ալյումինի 
ամալգամ (օգտագործվում է օրգանական սինթեզներում որպես վերականգնիչ 
ազդակ), պղնձի ամալգամ (հանդիսանում է մետաղական ցեմենտ, փափկում է 
տաքացման ընթացքում, օգտագործվում է ստոմատոլոգիայում և ճենապակու 
արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար), ցինկի ամալգամ 
(օգտագործվում է էլեկտրական սնուցման աղբյուրներում), կադմիումի ամալգամ 
(օգտագործվում է ստոմատոլոգիայում և վոլֆրամե մետաղալարերի 
արտադրությունում), անագածարիրային ամալգամ (օգտագործվում է «բրոնզե» 
մածիկների պատրաստման համար) 

 

Բացառվում է` 

- թանկարժեք մետաղներ պարունակող ամալգամները, նույնիսկ եթե դրանց կազմում 
կան նաև ոչ թանկարժեք մետաղներ (24.13.41) 

- զտած, մարէազերծված կամ փափկեցրած բնական ջուրը (41.00) 

-որպես դեղամիջոց որոշակի չափամասերով կամ փաթեթավորմամբ 
մատակարարվող ջուրը (24.12.13) 
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20.13.52.500 Ջուր թորած և ջերմահաղորդիչ, համանման մաքրության ջուր 
20.13.52.900 Միացություններ ոչ օրգանական այլ, ամալգամներ, բացի թանկարժեք մետաղների 

ամալգամներից 
20.13.6 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութեր 
20.13.61 Իզոտոպներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում և դրանց միացությունները, 

ներառյալ ծանր ջուրը (դեյտերիումի օքսիդ) 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ծանր ջրածին (դեյտերիում), անջատվում է նորմալ ջրածնից (կազմում է 1/6500 
մասը) 

- ծանր ջուր կամ դեյտերիումի օքսիդ, լինում է սովորական ջրում (կազմում է 1/6500 
մասը), ստացվում է ջրի էլեկտրոլիզի արդյունքում, օգտագործվում է որպես 
դեյտերիումի աղբյուր, ինչպես նաև միջուկային ռեակտորներում  

- դեյտերիում պարունակող այլ միացություններ` ծանր ացետոն, ծանր մեթան, ծանր 
քացախաթթու և ծանր պարաֆինի մոմ 

- լիթիումի իզոտոպներ` լիթիում-6 և լիթիում-7 և դրանց միացությունները 

- ածխածնի իզոտոպ, ածխածին-13 և դրա միացությունները 

20.13.61.000 Իզոտոպներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում և դրանց միացությունները, 
ներառյալ ծանր ջուրը (դեյտերիումի օքսիդ) 

20.13.62 Ցիանիդներ, ցիանիդաօքսիդներ և կոմպլեքսային ցիանիդներ. ֆուլմինատներ, 
ցիանատներ և թիոցիանատներ. սիլիկատներ. բորատներ. պերբորատներ. այլ 
անօրգանական թթուների կամ պերթթուների աղեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նատրիումի ցիանիդ (NaCN)` ջրում լավ լուծվող սպիտակ փոշի, թիթեղների, մածուկի 
կամ խոնավածուծ բյուրեղների տեսքով, դառը նշի հոտով, ստացվում է նատրիումի 
կարբոնատի վրա կոքսի կամ գազային ածխաջրածինների և մթնոլորտային ազոտի 
ազդեցությամբ կամ կալցիումի ցիանամիդի մշակմամբ փայտածխով, ինչպես նաև 
ածխափոշու, նատրիումի և գազային ամոնիակի փոխազդեցությամբ, օգտագործվում 
է ոսկու և արծաթի մետաղագործական արտադրությունում, արծաթապատման և 
ոսկեզօծման համար, լուսանկարչությունում, որպես հակամակաբուծային և 
միջատասպան միջոց, օգտագործվում է նաև ջրածնի ցիանիդի, ուրիշ ցիանիդների, 
ինդիգոյի ստացման համար և այլն  

- կալիումի ցիանիդ (KCN)` ստացման եղանակները, հատկությունները և կիրառման 
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ոլորտները համանման են նատրիումի ցիանիդին 

- կալցիումի ցիանիդ (Ca(CN)2)` սպիտակ կամ մոխրագույն փոշի, օգտագործվում է 
որպես միջատասպան, սնկասպան և վնասատու կենդանիների դեմ միջոց 

- նիկելի ցիանիդ (Ni(CN)2)` հիդրատացված կանաչավուն թիթեղների կամ փոշու 
տեսքով, ոչ բյուրեղային դեղին փոշի, օգտագործվում է մետաղագործությունում և 
գալվանապատման ժամանակ 

- միարժեք պղնձի ցիանիդ (CuCN)` ջրում չլուծվող սպիտակ և մոխրագույն փոշի, 
օգտագործվում է ինչպես երկարժեք պղնձի ցիանիդը, ինչպես նաև բժշկությունում 

- երկարժեք պղնձի ցիանիդ (Cu(CN)2)` ջրում չլուծվող ոչ  փոշի, հեշտ տարրալուծվող, 
օգտագործվում է երկաթի պղնձապատման համար և օրգանական սինթեզում 

- ցինկի ցիանիդ (Zn(CN)2)` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
գալվանապատման ժամանակ  

- երկարժեք սնդիկի ցիանիդ (Hg(CN)2)` ջրում լուծվող սպիտակ ոչ թափանցիկ 
բյուրեղների տեսքով նյութ, տաքացնելուց տարրալուծվում է, գոյացնելով ցիանի գազ, 
ստացվում է ջրածնի ցիանիդի ջրային լուծույթի մեջ սնդիկի դեղին օքսիդի լուծմամբ, 
օգտագործվում է որպես հականեխիչ և ախտահանիչ միջոց, մասնավորապես օճառի 
պատրաստման համար, ինչպես նաև լուսանկարչությունում 

- երկարժեք սնդիկի օքսիդ-ցիանիդ (Hg(CN)2.HgO)` ջրում լուծվող սպիտակ 
բյուրեղային փոշի, ստացվում է երկարժեք սնդիկի ցիանիդի վրա սնդիկի դեղին 
օքսիդի ազդեցությամբ, օգտագործվում է ակնաբուժությունում, բժշկությունում 

- քառամոնիումի վեցացիանաֆեռատ ((NH4)4Fe(CN)6)` ջրում լուծվող բյուրեղների 
տեսքով նյութ, օգտագործվում է ամոնիակի սինթեզում որպես կատալիզորդ 

- քառանատրիումի վեցացիանաֆեռատ (Na4Fe(CN)6).10H2O)` ջրում լուծվող դեղին 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է ջրածնի ցիանիդի, ներկերի ստացման 
համար, լուսանկարչությունում, ներկման ընթացքում որպես խածատանյութ, 
տպագրությունում, ինչպես նաև որպես սնկասպան միջոց 

- քառակալիումի վեցացիանաֆեռատ (K4Fe(CN)6.3H2O)` ջրում լուծվող դեղին 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է քառանատրիումի վեցացիանաֆեռատի 
նման 

- երկպղնձի վեցացիանաֆեռատ (Cu2Fe(CN)6.H2O)` ջրում չլուծվող ծիրանի 
դարչնագույն փոշի, օգտագործվում է գեղանկարչական ներկերի պատրաստման 
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համար 

- կրկնակի վեցացիանաֆեռատներ` երկլիթիումի-երկկալիումի վեցացիանաֆեռատ 
Li2K2Fe(CN)6.3H2O) և այլ 

- եռանատրիումի վեցացիանաֆեռատ (Na3Fe(CN)6.H2O)` ջրում լուծվող նռնագույն 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օդում տարհոսող է և թունավոր, ստացվում է 
վեցացիանաֆեռատների վրա քլորի ազդեցությամբ, ջրային լուծույթը կանաչավուն 
գույնի է, լույսի տակ տարրալուծվում է, օգտագործվում է տպագրությունում, 
լուսանկարչությունում, քիմիկաջերմային եղանակով մակերևույթի պնդացման 
համար, գալվանապատման ժամանակ, որպես կատալիզորդ օրգանական սինթեզում  

- եռակալիումի վեցացիանաֆեռատ (K3Fe(CN)6)` տեսքից համանման է 
եռանատրիումի վեցացիանաֆեռատին, օգտագործվում է նույն նպատակներով, 
սակայն բյուրեղները քիչ տարհոսող են  

- այլ միացություններ` հնգացիանանիտրոզիլֆեռատներ (նատրիումի 
հնգացիանանիտրոզիլֆեռատ (Na2Fe(CN)5.NO.2H2O)` օգտագործվում է քիմիական 
վերլուծությունում), ցիանակադմատներ, ցիանաքրոմատներ, ցիանամանգանատներ, 
զիանակոբալտներ, ցիանանիկելատներ, ցիանակուպրատներ, ցիանամերկուրատներ 
(կալիումի ցիանամերկուրատը ջրում լուծվող անգույն բյուրեղների տեսքով, թունավոր 
նյութ է, օգտագործվում է հայելիների արծաթապատման համար) և այլ 
միացություններ  

- չանջատված ցիանաթթվի (HO-C=N), իզոցիանաթթվի (HN=C=O), շառաչող թթվի 
(fulminic acid) (HO-N=C) կամ թիոցիանաթթվի (HS-C=N) մետաղական աղեր` 

- ֆուլմինատներ` անորոշ քիմիական կազմով միացություններ, շատ անկայուն, 
պայթում են թույլ հարվածից կամ տաքացնելուց, հանդիսանում են պայթուցիկ 
նյութերի բաղադրանյութեր, օգտագործվում են ճայթիչների և հրապատիճների 
արտադրությունում (արդյունաբերական նշանակություն ունեցող սնդիկի ֆուլմինատը 
(Hg(ONC)2) եռացող ջրում լուծվող, թունավոր սպիտակ և դեղնավուն ասեղնավոր 
բյուրեղների տեսքով նյութ է, պայթում է առաջացնելով կարմիր ծուխ, 
մատակարարվում է ջրով լցված ոչ մետաղական բեռնարկղերով) 

- ցիանատներ` ամոնիումի, նատրիումի և կալիումի ցիանատներ (օգտագործվում են 
տարբեր օրգանական միացություններ ստանալու համար), հողալկալիական 
ցիանատներ 

- թիոցիանատներ (չանջատված ցիանաթթվի (HS-C=N) աղեր)` ամոնիումի 
թիոցիանատ (NH4SCN) (ջրում լուծվող անգույն օդում տարհոսող բյուրեղներ են, 
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տաքացնելուց տարրալուծվում են, ստացվում է ամոնիակի և ծծմբածխածնի 
խառնուրդի տաքացումից, օգտագործվում է գալվանապատման ժամանակ, 
լուսանկարչությունում, գործվածքների ներկման և դաջման համար, հովացնող 
խառնուրդների պատրաստման համար, ցիանիդների և վեցացիանաֆեռատների, 
թիոմիզանյութի, գուանիդինի, պլաստմասսե, հարակցանյութերի, հերբիցիդների 
ստացման համար), նատրիումի թիոցինատ (NaSCN) (ունի փոշու կամ ամոնիումի 
թիոցիանատինի նման տեսք, ստացվում է նատրիումի և ծծմբի ցիանիդի խառնուրդի 
տաքացումից, օգտագործվում է լուսանկարչությունում, գործվածքների ներկման և 
դաջման ժամանակ որպես խածատանյութ, բժշկությունում, գալվանապատման 
ժամանակ, որպես լաբորատոր ազդանյութ, մանանեխի արհեստական յուղի 
արտադրությունում, ռետինի արտադրությունում և այլն), կալիումի թիոցինատ (KSCN) 
(համանման է նատրիումի թիոցինատի ստացման տեխնոլոգիային և ունի նույն 
բնութագրերը, օգտագործվում է մանածագործվածքային արդյունաբերությունում, 
լուսանկարչությունում, օրգանական սինթեզում, օրինակ՝ թիոմիզանյութի, մանանեխի 
արհեստական յուղի կամ ներկանյութերի ստացման համար, թիոցինատների, 
հովացնող խառնուրդների, միջատասպան միջոցների պատրաստման համար), 
կալցիումի թիոցինատ (Ca(SCN)2.3H2O) (ջրում լուծվող, օդում տարհոսող անգույն 
բյուրեղներ են, ստացվում է ամոնիումի թիոցինատի վրա կալցիումի օքսիդի 
ազդեցությունից, օգտագործվում է գործվածքների ներկման և դաջման համար որպես 
խածատանյութ, թաղանթանյութի համար որպես լուծիչ, բամբակի մերսերում, 
բժշկությունում յոդիդի կալիումի փոխարեն, վեցացիանաֆեռատ և այլ 
թիոցիանատների ստացման համար, մագաղաթների պատրաստման համար) 
թիոցինատներ պղնձի (ալկալիական մետաղների, նատրիումի հրդրոսուլֆատի, 
պղնձի սուլֆատի թիոցինատներից), միարժեք պղնձի թիոցինատ (CuSCN) (ջրում 
չլուծվող սպիտակավուն, մոխրագույն կամ դեղնավուն փոշի է կամ մածուկ, 
օգտագործվում է մանածագործվածքային արտադրատեսակների դաջման համար 
որպես խածատանյութ, օրգանական սինթեզում և ներկերի պատրաստման համար), 
երկարժեք պղնձի թիոցինատ (Cu(SCN2) (ջրում չլուծվող սև փոշի է, հեշտ վերածվում է 
միարժեք պղնձի թիոցինատի, օգտագործվում է ճայթեցնող հրապատիճների և 
լուցկիների պատրաստման համար), երկարժեք սնդիկի թիոցինատ (Hg(SCN)2) (ջրում 
լուծվող սպիտակ բյուրեղային փոշի է, թունավոր աղ, ստացվում է ալկալիների 
թիոցինատից և սնդիկի քլորիդից, օգտագործվում է լուսանկարչությունում) 

 

- սիլիկատներ, որոնք տարբեր սիլիկաթթուների մետաղական աղեր են ոչ ազատ 
վիճակում (չանջատված), ստացվում են սիլիցիումի երկօքսիդից, այդ թվում` 

- նատրիումի սիլիկատներ (միասիլիկատ, մետասիլիկատ, բազմասիլիկատ և այլն)` 
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անգույն բյուրեղների, փոշիների, ապակենման զանգվածի կամ մածուցիկ ջրային 
լուծույթների տեսքով նյութեր, հիդրատացման աստիճանը և դրանց լուծելիությունը 
փոփոխվում է կախված ստացման եղանակից և մաքրության աստիճանից, 
օգտագործվում են հանքահարստացման գործընթացներում, սիլիկատային օճառների 
ստացման ժամանակ որպես լցանյութեր, ստվարաթղթի կամ շեղջաքարացված ածխի 
արտադրությունում որպես կապակցանյութ, որպես հրահեստ նյութեր, ձվերի 
պահման համար, քայքայման նկատմամբ կայուն ցեմենտների, արհեստական 
քարերի և մածիկների պատրաստման ժամանակ որպես պնդացնող ազդակ, լվացող 
պատրաստուկների արտադրությունում, մետաղների խածատման համար 

- կալիումի սիլիկատներ` օգտագործվում են նույն նպատակներով ինչ որ նատրիումի 
սիլիկատները 

- մանգանի սիլիկատ (MnSiO3)` ջրում չլուծվող նարնջագույն փոշի, օգտագործվում է 
խեցեգործությունում որպես ներկ և որպես չորուցիչ ներկերի և լաքերի համար 

- նստեցված կալցիումի սիլիկատներ` սպիտակ փոշիներ, ստանում են նատրիումի և 
կալիումի սիլիկատներից, օգտագործվում են հրահեստ կավերի և ատամի 
ցեմենտների պատրաստման համար 

- բարիումի սիլիկատներ` սպիտակ փոշիներ, օգտագործվում են բարիումի օքսիդի 
ստացման համար և օպտիկական ապակու պատրաստման համար 

- կապարի սիլիկատներ` փոշիներ կամ ապակենման սպիտակ զանգված, 
օգտագործվում են որպես ջնարակ խեցեգործության համար 

- այլ սիլիկատներ` ալկալիական այլ մետաղների տեխնիկական սիլիկատներ, այդ 
թվում ցեզիումի սիլիկատ (դեղին փոշի է, օգտագործվում է խեցեգործությունում), 
ցինկի սիլիկատ (օգտագործվում է ֆլուորեսցենտային փողակների պատման համար), 
ալյումինի սիլիկատ (օգտագործվում է ճենապակու և հրահեստ նյութերի 
արտադրությունում) 

- բորատներ (տարբեր բորատաթթուների մետաղական աղեր, որոնք ստացվում են 
բյուրեղացմամբ կամ քիմիական գործընթացի միջոցով, ինչպես նաև բնական 
բորատներ, որոնք ստացվում են աղի լճերի բարդ աղաջրերի շոգեհանմամբ), դրանք 
են` 

- նատրիումի բորատներ, այդ թվում քառաբորատ (երկնատրիումի քառաբորատ, 
մաքրած բորակ (Na2B4O7))` ստացվում է բնական բորատների լուծույթների 
բյուրեղացմամբ կամ բնական կալցիումի բորատների կամ նատրիումի կարբոնատով 
բորական թթվի մշակմամբ (հիդրատացվում է ջրի 5 կամ 10 մոլեկուլներով կամ 
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անջուր եղանակով), օգտագործվում է վուշե պաստառների կամ թղթի կոշտացման 
համար, մետաղների զոդման համար, արծնների համար որպես հալանյութ, 
ապակիացվող ներկերի, հատուկ ապակիների (օպտիկական ապակի, էլեկտրական 
լամպերի ապակի), սոսինձների և լաքերի պատրաստման համար, բորատների և 
անտրաքինոնային ներկանյութերի մաքրման համար, ինչպես նաև նատրիումի 
բորատներ (մետաբորատներ, հիդրոբորատներ), որոնք օգտագործվում են 
լաբորատոր նպատակներով 

- ամոնիումի բորատներ, այդ թվում մետաբորատ (NH4BO2. 2H2O)` ջրում լուծվող 
անգույն բյուրեղների տեսքով, հողմահարվող նյութ, տաքացման ընթացքում 
տարրալուծվում է, օգտագործվում է որպես հրահեստ նյութ, էլկտրոլիտային 
կոնդենսատորներում որպես էլեկտրոլիտի բաղադրիչ և թղթի պատման համար 

- նստեցված կալցիումի բորատներ` սպիտակ փոշի, ստացվում են կալցիումի 
քլորիդով բնական բորատների մշակմամբ, օգտագործվում են հրապաշտպանիչ 
բաղադրանյութերում, հակասառիչներում և խեցեմեկուսիչներում, ինչպես նաև որպես 
հականեխիչ 

- մանգանի բորատներ, այդ թվում քառաբորատ` ջրում լուծվող վարդագույն փոշի, 
օգտագործվում է որպես չորացուցիչ ներկերում և լաքերում  

- նիկելի բորատ` թույլ կանաչավուն բյուրեղային նյութ, օգտագործվում է որպես 
կատալիզորդ և նիկելի բորատ, ջրում չլուծվող երկնագույն, շատ պինդ բյուրեղների 
տեսքով նյութ, օգտագործվում է խեցեներկերում որպես գունանյութ, ինչպես նաև 
որպես հականեխիչ և միջատասպան միջոց 

- կապարի բորատ` ջրում չլուծվող մոխրագույն փոշի, օգտագործվում է 
չորացուցիչների պատրաստման համար, ապակու արտադրությունում, որպես 
գունանյութ ճենապակու արտադրությունում, գալվանապատման ժամանակ 

- այլ բորատներ` կալիումի բորատ (օգտագործվում է ֆլուորեսցենտային փողակների 
պատման համար), կոբալտի բորատ (օգտագործվում է որպես չորացուցիչ), ցինկի 
բորատ (օգտագործվում է որպես հականեխիչ, մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների հրակայունության բարձրացման համար, խեցեգործությունում 
որպես հալանյութ) և ցինկի բորատ, որն օգտագործվում է որպես ներկերի պղտորիչ 

  

- նատրիումի պերօքսաբորատ` սպիտակ ոչ բյուրեղային փոշու կամ բյուրեղների 
տեսքով նյութ (բյուրեղացված ջրի մեկ և չորս մոլեկուլներով), ստացվում է բորաթթվի 
ջրային լուծույթի վրա նատրիումի պերօքսիդի ազդեցությամբ կամ ջրածնի 
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պերօքսիդով նատրիումի բորատի լուծույթի մշակմամբ, օգտագործվում է վուշե 
պաստառների, ծղոտե և մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
սպիտակեցման համար, կաշիների պահպանման համար, կենցաղային լվացող 
պատրաստուկների պատրաստման համար, ինչպես նաև որպես հականեխիչ 

- մագնիումի պերօքսաբորատ` ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
բժշկությունում և ատամի մածուկի արտադրությունում 

- կալիումի պերօքսաբորատ` հատկանիշները և օգտագործման ոլորտները նույն են, 
ինչ որ նատրիումի պերօքսաբորատինը 

- այլ պերօքսաբորատներ` ամոնիումի, ալյումինի, կալցիումի և ցինկի 
պերօքսաբորատներ, սպիտակ փոշիներ, օգտագործվում են բժշկությունում և ատամի 
մածուկի արտադրությունում 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային սիլիկատներ, այդ թվում ալյումասիլիկատներ, որոնք 
օգտագործվում են ապակու արտադրությունում, ինչպես նաև որպես մեկուսիչներ և 
այլն 

- ոչ մետաղական ոչ օրգանական թթուների կամ պերօքսաթթուների աղեր, 
չներառված ուրիշ դիրքերում` 

- արսենիտներ (արսենային թթվի մետաղական աղեր, թունավոր)՝ նատրիումի 
արսենիտ (NaAsO2) (ջրում լուծվող սպիտակ կամ մոխրագույն փոշի, ստացվում է 
նատրիումի կարբոնատի և արսենի օքսիդի հալմամբ, օգտագործվում է 
խաղողագործությունում որպես միջատասպան, կաշիների դաբաղման համար, 
բժշկությունում, օճառի արտադրությունում, որպես հականեխիչ և այլն), կալցիումի 
արսենիտ (CaHAsO3) (ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է որպես 
միջատասպան), պղնձի արսենիտ (CuHAsO3) (ջրում չլուծվող կանաչ փոշի, ստացվում 
է նատրիումի արսենիտից և պղնձի սուլֆատից, օգտագործվում է որպես 
միջատասպան, որպես ներկող ազդակ, որոշ կանաչ գունանյութերի պատրաստման 
համար), ցինկի արսենիտ (Zn(AsО2)2) (արտաքին տեսքով և օգտագործման 
եղանակով նման է կալցիումի արսենիտին), կապարի արսենիտ (Pb(AsO2)2) (ջրում 
թույլ լուծվող սպիտակ փոշի է, օգտագործվում է խաղողագործությունում որպես 
միջատասպան) 

- արսենատներ (արսենական թթվի մետաղական աղեր, թունավոր)` նատրիումի 
արսենատներ (օրթո-, մետա- և պիրոարսենատներ, այդ թվում թթու նատրիումի 
օրթոարսենատ (Nа2HAs04) (ջրի 7 կամ 12 մոլեկուլներով` բյուրեղացման 
ջերմաստիճանին համապատասխան) և նատրիումի օրթոարսենատ (անջուր կամ ջրի 
12 մոլեկուլներով), (սպիտակ բյուրեղներ կամ կանաչավուն փոշի, ստացվում է արսենի 
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օքսիդից և նատրիումի նիտրատից, օգտագործվում է դեղամիջոցների, 
հականեխիչների, միջատասպան միջոցների և այլ արսենատների պատրաստման 
համար, ինչպես նաև մանածագործվածքային արդյունաբերությունում գործվածքների 
դաջման համար), կալիումի արսենատներ (միա- և երկհիմն կալիումի 
օրթոարսենատներ ջրում լուծվող անգույն բյուրեղներ, ստացվում է նատրիումի 
արսենատների ստացման եղանակով, օգտագործվում է որպես հականեխիչ և 
միջատասպան միջոց, դաբաղման արտադրությունում, գործվածքների դաջման 
համար և այլն), կալցիումի արսենատներ, այդ թվում եռակալցիումի 
երկօրթոարսենատ (Ca3(As04)2) (ջրում չլուծվող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
գյուղատնտեսությունում որպես միջատասպան միջոց), պղնձի արսենատներ, այդ 
թվում պղնձի օրթոարսենատ (Cu3(As04)2) (ջրում չլուծվող կանաչ փոշի, ստացվում է 
նատրիումի օրթոարսենատից և պղնձի սուլֆատից կամ քլորիդից, օգտագործվում է 
խաղողագործությունում որպես հակամակաբուծական միջոց, փտումից և 
քայքայումից պաշտպանող ներկերի պատրաստման համար), սնդիկի արսենատներ, 
այդ թվում սնդիկի օրթոարսենատ (Нg3(Аs04)2) (ջրում չլուծվող բաց դեղին փոշի, 
ստացվում է նատրիումի օրթոարսենատից և սնդիկի քլորիդից, օգտագործվում է 
որպես փտումից և քայքայումից պաշտպանող ներկ), կապարի արսենատներ, այդ 
թվում եռակապարի երկօրթոարսենատ (Pb3(AsSO4)2) (ջրում թույլ լուծվող սպիտակ 
փոշի, մածուկ կամ էմուլսիա, օգտագործվում է միջատասպան միջոցների 
պատրաստման համար), այլ արսենատներ` ալյումինի (միջատասպան միջոց) կամ 
կոբալտի (վարդագույն փոշի, օգտագործվում է խեցեգործությունում) 

- սելենական թթուների աղեր` կադմիումի սելենիդ (օգտագործվում է 
լուսապաշտպանիչ ապակիների և գունանյութերի արտադրությունում), նատրիումի 
սելենիտ (օգտագործվում է գունավոր երանգով ապակիների արտադրությունում), 
ամոնիումի և նատրիումի սելենատներ (օգտագործվում են որպես միջատասպան 
միջոց, իսկ նատրիումի աղը` նաև բժշկությունում), կալիումի սելենատներ 
(օգտագործվում են լուսանկարչությունում), տելուրի թթուների աղեր` բիսմութի 
տելուրիդ (ջերմատարրերի կիսահաղորդիչ), նատրիումի կամ կալիումի տելուրատներ 
(օգտագործվում են բժշկությունում) 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր` ամոնիումի քլորիդ մագնիումի հետ (տարհոսող 
բյուրեղներ, օգտագործվում է զոդման ժամանակ), ամոնիումի քլորիդ երկաթի հետ 
(խիտ նյութ կամ խոնավածուծ բյուրեղներ, օգտագործվում է գալվանատեխնիկայում 
կամ բժշկությունում), ամոնիումի քլորիդ նիկելի հետ (դեղին փոշի է կամ 
հիդրատացված կանաչ բյուրեղներ, օգտագործվում է գալվանատեխնիկայում, ինչպես 
նաև որպես խածատանյութ), ամոնիումի քլորիդ պղնձի հետ (ջրում լուծվող 
երկնագույն կամ կանաչավուն բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է 
հրատեխնիկայում որպես ներկիչ ազդակ), ամոնիումի քլորիդ ցինկի հետ (ջրում 
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լուծվող սպիտակ բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է զոդման ընթացքում, 
էլեկտրական սնուցման աղբյուրների ցանցերում, գալվանատեխնիկայում), ամոնիումի 
քլորիդ անագի հետ (սպիտակ կամ վարդագույն բյուրեղների կամ ջրային լուծույթի 
ձևով նյութ, օգտագործվում է ներկման արտադրությունում և որպես շոհավորող նյութ 
մետաքսի համար), ամոնիումի քլորիդ սնդիկի հետ (տաք ջրում թույլ լուծվող սպիտակ 
բյուրեղային փոշի, թունավոր, օգտագործվում է բժշկությունում և հրատեխնիկայում), 
նատրիումի քլորիդ ալյումինի հետ (սպիտակ բյուրեղային խոնավածուծ փոշի, 
օգտագործվում է դաբաղման համար), կալցիումի քլորիդ մագնեզիումի հետ (ունի 
սպիտակ տարհոսող բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է թղթի, 
մանածագործվածքային, լաքաներկային արդյունաբերությունում, օսլամաթային 
արտադրությունում), քլորբրոմիդներ, քլորյոդիդներ, քլորյոդատներ, քլորֆոսֆատներ, 
քլորքրոմատներ և քլորվանադատներ, այդ թվում կալիումի քլորքրոմատ (ջրում 
տարրալուծվում է, ունի կարմիր բյուրեղների տեսք, օքսիդիչ ազդակ է օրգանական 
սինթեզում) 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային յոդիդներ (յոդաղեր)` բիսմութ-նատրիումի յոդիդ (ջրում 
տարրալուծվում է, ունի կարմիր բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է բժշկությունում), 
կադմիում-կալիումի յոդիդ (սպիտակ տարհոսող սպիտակ փոշի, օգտագործվում է 
բժշկությունում), պղնձի-սնդիկի յոդիդ (ջրում չլուծվող և թունավոր մուգ կարմիր փոշի) 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր, ծծմբի պարունակությամբ (թիոաղեր)` 
ամոնիումի սուլֆատ երկաթի հետ (FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O) (ջրում լուծվող բաց կանաչ 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է մետաղագործությունում և 
բժշկությունում), ամոնիումի սուլֆատ կոբալտի հետ հետ (CoSO4.(NH4)2SO4 .6H2O) 
(ջրում լուծվող է, ունի կարմիր բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է 
գալվանատեխնիկայում կոբալտապատման համար և խեցեգործությունում), 
ամոնիումի սուլֆատ նիկելի հետ (NiSO4.(NH4)2 SO4.6H2O) (ջրում շատ լավ լուծվող, 
ջերմության ազդեցության տակ տարհոսող կանաչ բյուրեղներ, օգտագործվում է 
էլեկտրոլիտային նիկելապատման համար), ամոնիումի սուլֆատ պղնձի հետ (ջրում 
լուծվող, օդում հողմահարվող երկնագույն բյուրեղային փոշի, օգտագործվում է որպես 
հակաբուծական միջոց, գործվածքների դաջման և վերջնամշակման համար, պղնձի 
արսենիտի պատրաստման համար և այլն), նատրիում-ցիրկոնիումի սուլֆատ 
(սպիտակ պինդ նյութ, օգտագործվում է ցինկի մետաղագործությունում), թիոաղեր և 
ծծումբ պարունակող այլ կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր` սելենասուլֆիդներ, 
սելենասուլֆատներ, թիոտելուրատներ, թիոարսենատներ, թիոարսենիտներ, 
արսենասուլֆիդներ, թիոկարբոնատներ, գերմանասուլֆիդներ, թիոանտիմոնատներ, 
թիոմոլիբդատներ, թիոստանատներ, այդ թվում` կալիումի եռաթիոկարբոնատ (ջրում 
լուծվող դեղին բյուրեղների տեսքով նյութ է, օգտագործվում է գյուղատնտեսությունում 
և քիմիական վերլուծությունում), ալկալիական թիոմոլիբդատներ (օգտագործվում են 
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որպես խթանիչ ազդակ գուռերում մետաղների ֆոսֆատացման ընթացքում), 
ամոնիումի քառաթիոցիանատաերկամինաքրոմատ (NH4[Cr(NH3)2 (SCN)4].H 2O) ( 
փոշի կամ մուգ կարմիր բյուրեղներ, օգտագործվում է որպես ազդանյութ), կալիումի-
երկաթի թիոցիանատ 

- սելենի կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր` սելենակարբոնատներ, 
սելենացիանատներ և այլն 

- տելուրի կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր` տելուրկարբոնատներ, 
տելուրցիանատներ և այլն 

- կոբալտի նիտրիտներ` կոբալտնիտրիտներ, նիտրակոբալտատներ, այդ թվում 
կալիումի կոբալտնիտրիտ (K3Co (NO2)6), ջրում հեշտ լուծվող, միկրո փոշի (դեղին 
կոբալտ անվանմամբ գունանյութ) 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային նիտրատներ, այդ թվում քառ- և վեցամոնիումի-նիկելի 
նիտրատ, ջրում լուծվող երկնագույն կամ կանաչ բյուրեղների տեսքով նյութ է, 
օգտագործվում է որպես օքսիդիչ և մաքուր նիկելային կատալիզորդի պատրաստման 
համար  

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային ֆոսֆատներ (ֆոսֆաղեր)՝ ամոնիում-նատրիումի 
օրթոֆոսֆատ (NaNH4HPO4.4H2O) (ջրում լուծվող անգույն հողմահարվող բյուրեղների 
տեսքով նյութ, օգտագործվում է որպես հալանյութ մետաղական օքսիդների լուծման 
համար), ամոնիում-մագնիումի օրթոֆոսֆատ (ջրում թույլ լուծվող սպիտակ փոշի է, 
օգտագործվում է հրահեստ մանածագործվածքի արտադրությունում և 
բժշկությունում), ֆոսֆոր պարունակող կոմպլեքսային աղեր` մոլիբդենի ֆոսֆատներ 
(օգտագործվում են մանրադիտական հետազոտություններում), սիլիցիումի 
ֆոսֆատներ և անագի ֆոսֆատներ (օգտագործվում են որպես շոհավորող նյութ 
մետաքսի համար) 

- վոլֆրամի բորատներ (բորավոլֆրամատներ), այդ թվում կադմիումի 
բորավոլֆրամատ, ունի դեղին բյուրեղների կամ ջրային լուծույթի տեսք, 
օգտագործվում է ըստ խտության միներալների տեսակավորման համար  

- մետաղական օքսիդների կրկնակի կամ կոմպլեքսային աղեր, օրինակ՝ կալցիում-
կալիումի քրոմատ 

 

Բացառվում է` 

- բնական նիկելի արսենիտները (08.91.19) 
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- արսենիդները (20.13.52) 

- ացետարսենիդները 

- բնական պղնձի-կապարի սելենիդը (08.91.19) 

- բնական մետաղական հանքաքարերը` պիրոմորֆիտը (կապարի ֆոսֆատը և 
քլորիդը) և վանադիտը (կապարի վանադատը և քլորիդը), բնական հանքաքարերը` 
կոբալտիտը (կոբալտի արսենիդ և սուլֆիդ) և գերմանիտ (պղնձի-գերմանիումի 
սուլֆիդ) (07.29.15) 

- ֆտորի կոմպլեքսային աղերը (20.13.31) 

- պաղլեղը (շիբը) (20.13.41) 

- կոմպլեքսային ցիանիդները (20.13.62) 

- ազոտաջրածնական թթվի աղերը (ազիդները) (20.13.64) 

- մագնիում-կալիումի սուլֆատը, խառնուկներով կամ առանց խառնուկների (20.15.34) 

- բնական նատրիումի բորատները (բորակաքարեր), որոնք օգտագործվում են տվյալ 
դիրքի բորատների ստացման համար և բնական կալցիումի բորատները, որոնք 
օգտագործվում են բորաթթվի ստացման համար (08.91.19) 

- վոլաստոնիտը, ռոդոնիտը, ֆենակիտը, տիտանիտը (14.30.13) 

- պղնձի սիլիկատները, ցինկի հիդրոսիլիկատները, ցիրկոնիումի սիլիկատը (13.20.11, 
13.20.15, 13.20.16) 

- թանկարժեք քարերը (14.50.21) 

- կրկնակի կամ կոմպլեքսային ցիանատները, կրկնակի կամ կոմպլեքսային 
թիոցիանատները (օրինակ՝ երկաթ -կալիումի թիոցիանատները) (24.13.52.900) 

- ոչ մետաղների ցիանիդները, օրինակ բրոմի ցիանիդը (24.13.42) 

- 24.30.12 ենթակարգի վեցացիանաֆեռատների հիմքով գունանյութերը 

20.13.62.200 Ցիանիդներ, օքսիցիանիդներ և ցիանիդներ կոմպլեքսային 
20.13.62.300 Ֆուլմինատներ, ցիանատներ, թիոցինատներ 
20.13.62.400 Սիլիկատներ, սիլիկատներ ալկալիական մետաղների տեխնիկական 
20.13.62.500 Քառաբորատներ նատրիումի և բորատներ այլ 
20.13.62.600 Պերօքսաբորատներ 
20.13.62.700 Սիլիկատներ կրկնակի կամ կոմպլեքսային 
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20.13.62.900 Աղեր թթուների ոչ օրգանական կամ պերօքսաթթուներ այլ (բացի ազիդներից և 
սիլիկատներիցկրկնակի կամ կոմպլեքսային) 

20.13.63 Ջրածնի պերօքսիդ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ջրածնի պերօքսիդ (H2O2), սովորական ջրի նման անգույն հեղուկ, ստացվում է 
ծծմբաթթվի էլեկտրոլիտային օքսիդացմամբ և թորմամբ կամ նատրիումի (կամ 
բարիումի) պերօքսիդի մշակմամբ, կամ թթվով կալիումի պերօքսասուլֆատի 
մշակմամբ, անկայուն է ալկալիական միջավայրում և միշտ պարունակում է որոշ 
քանակի կայունարարներ (բորաթթու կամ կիտրոնաթթու, միզանյութ և այլ), 
օգտագործվում է մանածագործվածքի, կաշվի, ծղոտի, սպունգի, մազերի և այլնի 
սպիտակեցման համար, ջրի մաքրման համար, հին նկարների վերականգնման 
համար, լուսանկարչությունում և բժշկությունում 

 

Բացառվում է` 

- ջրածնի պերօքսիդը, որը որոշակի չափաբաժիններվ և փաթեթվածքով որպես 
դեղամիջոց մատակարարվում է մանրածախ առևտրի համար (21.20.13) 

20.13.63.000 Ջրածնի պերօքսիդ 
20.13.64 Ֆոսֆիդներ, կարբիդներ, հիդրիդներ, նիտրիդներ, ազիդներ, սիլիցիդներ և 

բորիդներ 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ֆոսֆիդներ (տարբեր տարրերի հետ ֆոսֆորի միացություններ), դրանք են` 

- պղնձի ֆոսֆիդ (ֆոսֆորային պղինձ),  կառուցվածքով դեղնամոխրագույն զանգված 
(ներառվում է պղնձի ֆոսֆիդ և կառուցվածքային համահալվածքներ ֆոսֆորի 15 
զանգ.% -ից ավելի պարունակությամբ), պղնձի լավ օքսիդիչ է, օգտագործվում է 
ֆոսֆորային բրոնզի արտադրությունում 

- կալցիումի ֆոսֆիդ (Ca3P2), շագանակագույն բյուրեղներ կամ մոխրագույն 
հատիկավոր զանգված, որը ջրի հետ շփման դեպքում անջատում է 
ինքնաբոցավառվող ֆոսֆորային ջրածին 

- ցինկի ֆոսֆիդ (Zn3P2), ապակենման կառուցվածքով թունավոր մոխրագույն փոշի, 
անջատում է ֆոսֆին (ֆոսֆորային ջրածին, ջրածնի ֆոսֆիդ), տարրլուծվում է խոնավ 
օդում, օգտագործվում է վնասատուների ոչնչացման համար, ինչպես նաև 
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բժշկությունում (ֆոսֆորի փոխարեն) 

- անագի ֆոսֆիդ, փխրուն արծաթ սպիտակավուն նյութ, օգտագործվում է 
համահալվածքների արտադրությունում 

- այլ ֆոսֆիդներ` ջրածնի ֆոսֆիդներ (պինդ, հեղուկ, գազային), արսենի, բորի, 
սիլիցիումի, բարիումի, կադմիումի ֆոսֆիդներ 

- երկկարբիդներ` կալցիումի կարբիդ (CaC2) (թափանցիկ անգույն պինդ նյութ (մաքուր 
վիճակում) կամ անթափանցիկ և մոխրագույն (խառնուկներով), տարրալուծվում է 
ջրում, անջատելով ացետիլեն, օգտագործվում է ացետիլենի արտադրությունում կամ 
կալցիումի ցիանամիդի արտադրությունում), սիլիցիումի կարբիդ (SiC) (սև բյուրեղներ, 
կտորներով կամ անձև զանգված, մասնատված կամ հատիկներով, դժվար ձուլվող, 
քիմիապես կայուն ազդանյութ է, ալմաստի նման կարծր, բայց ավելի փխրուն, 
օգտագործվում է որպես հրահեստ նյութ կամ հղկանյութ, ինչպես նաև սիլիցիումի 
արտադրության համար և այլն), բորի կարբիդ (սև փայլուն պինդ բյուրեղների տեսքով 
նյութ, օգտագործվում է որպես հղկանյութ, ինչպես նաև էլեկտրոդների և գործիքների 
արտադրությունում և այլն), ալյումինի կարբիդ (Al4C3) (թափանցիկ դեղին բյուրեղների 
կամ փաթիլների տեսքով նյութ է, տարրալուծվում է ջրում, անջատելով մեթան, 
ստացվում է էլեկտրական վառարաններում, կոքսի հետ ալյումինի օքսիդի 
տաքացմամբ), ցիրկոնիումի կարբիդ (ZrC) (ստացվում է էլեկտրական 
վառարաններում ցիրկոնիումի օքսիդից և տեխնիկական ածխածնից, տարրալուծվում 
է ջրի կամ օդի հետ շփումից, օգտագործվում է լամպերի շիկացման թելերի 
արտադրությունում), բարիումի կարբիդ (BaC2) (գորշավուն  զանգված, 
տարրալուծվում է ջրում, անջատելով ացետիլեն, ստացվում է էլեկտրական 
վառարաններում), վոլֆրամի կարբիդ (ջրով չտարրալուծվող փոշի, բարձր քիմիական 
կայունությամբ, հալման բարձր ջերմաստիճանով, ստացվում է էլեկտրական 
վառարաններում մետաղական փոշուց կամ վոլֆրամի օքսիդից և տեխնիկական 
ածխածնից, օգտագործվում է (սովորաբար կոբալտի կամ նիկելի հետ) կտրող 
գործիքների ծայրոցների արտադրության համար), մոլիբդենի, վանադիումի, 
տիտանի, տանտալի կամ նիոբիումի կարբիդներ (ստացվում են էլեկտրական 
վառարաններում մետաղական փոշիներից կամ նշված մետաղների օքսիդներից և 
տեխնիկական ածխածնից, օգտագործվում են նույն նպատակներով, ինչ որ վոլֆրամի 
կարբիդը, ինչպես նաև քրոմի և մանգանի կարբիդը) 

- ացետիլենիդներ (ացետիլական միացություններ) 

- ածխածնից և մեկից ավելի մետաղական տարրերից կազմված կարբիդներ, օրինակ՝ 
 (Ti, W) C 

- ածխածնի և այլ ոչ մետաղական տարրի, օրինակ՝ ալյումինի բորակարբիդի, 
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ցիրկոնիումի կարբոնիտրիդի, տիտանի կարբոնիտրիդի հետ համակցված մեկ և 
ավելի մետաղական տարրերից կազմված միացություններ  

- երկու և ավելի տարրեր պարունակող միացություններ, որոնցից մեկը ջրածին, 
ազոտ, սիլիցիում կամ բոր է, իսկ մյուսները մետաղներ են կամ ոչ մետաղներ` 

- հիդրիդներ` կալցիումի հիդրիդ (CaH2) ( կառուցվածքով սպիտակ զանգված, ջրի հետ 
շփվելուց կամ ցրտից տարրալուծվում է անջատելով ջրածին, հանդիսանում է 
վերականգնիչ ազդակ քրոմի քլորիդից շեղջաքարացված քրոմ ստանալու համար), 
արսենի, սիլիցիումի, բորի հիդրիդներ (ներառյալ նատրիումի բորահիդրիդը), 
լիթիումի հիդրիդ (նաև լիթիում-ալյումին հիդրիդը), նատրիումի, կալիումի, 
ստրոնցիումի, ծարիրի, նիկելի, տիտանի, ցիրկոնիումի, անագի, կապարի և այլնի 
հիդրիդներ 

- նիտրիդներ` ոչ մետաղների նիտրիդներ, այդ թվում բորի նիտրիդ (BN) (թեթև 
սպիտակ փոշի, ջերմակայուն, ջերմա- և էլեկտրամեկուսիչ, օգտագործվում է 
էլեկտրական վառարանների ներպատման և հալքանոթների արտադրության 
համար), սիլիցիումի նիտրիդ (SiN4) (մոխրավուն սպիտակ փոշի) և մետաղների 
նիտրիդներ` ալյումինի, տիտանի, ցիրկոնիումի, հաֆնիումի, վանադիումի, տանտալի 
կամ նիոբիումի նիտրիդներ (ստացվում են 1100-12000C ջերմաստիճանում ազոտի 
միջավայրում մաքուր մետաղի տաքացմամբ կամ ավելի բարձր ջերմաստիճանում, 
ազոտի կամ ամոնիակի հոսքում մետաղի օքսիդի և ածխածնի խառնուրդի 
տաքացմամբ) 

- ազիդներ` նատրիումի ազիդ (NaN3) (ջրում լուծվող անգույն  թեփուկների տեսքով 
նյութ, թեթևակի տարրալուծվում է խոնավ մթնոլորտում, ստացվում է նատրիումի 
ամիդի վրա ազոտի օքսիդի ազդեցությամբ կամ հիդրազինից, էթիլնիտրիտից և 
նատրիումի հիդրօքսիդից, շառաչուն սնդիկի նման զգայուն է հարվածների 
նկատմամբ, օգտագործվում է ճայթիչների համար պայթյուն առաջացնող նյութերի 
պատրաստման համար), կապարի ազիդ (PbN6) (սպիտակ  փոշի, զգայուն է 
հարվածների նկատմամբ, օգտագործվում է որպես պայթուցիկ նյութ) 

- սիլիցիդներ` կալցիումի սիլիցիդ (շատ պինդ մոխրագույն  զանգված, օգտագործվում 
է մետաղագործությունում, ջրածնի ստացման համար, ծխագլանիկների 
արտադրությունում), քրոմի սիլիցիդներ (շատ պինդ նյութեր, օգտագործվում են 
որպես հղկանյութ), պղնձի սիլիցիդ, որը տարբերվում է 24.44.13 ենթակարգի 
կառուցվածքային համահալվածքներից (վերականգնիչ ազդակ է պղնձի մաքրման 
համար, օգտագործվում է սիլիկաբրոնզի կամ պղնձանիկելային համահալվածքների 
արտադրությունում), մագնիումի կամ մանգանի սիլիցիդներ 

- բորիդներ` կալցիումի բորիդ (CaB6) (մուգ  փոշի, ստացվում է բորատի և կալցիումի 
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քլորիդի խառնուրդի էլեկտրոլիզով, վերականգնիչ ազդակ է, օգտագործվում է 
մետաղագործությունում), ալյումինի բորիդ ( զանգված, ստացվում է էլեկտրական 
վառարանում, օգտագործվում է ապակու արտադրությունում), տիտանի, 
ցիրկոնիումի, վանադիումի, նիոբիումի, տանտալի, մոլիբդենի և վոլֆրամի բորիդներ 
(ստացվում են վակուումում 1800-22000C ջերմաստիճանում մաքուր բորի փոշու և 
մետաղական փոշու խառնուրդների տաքացմամբ կամ բորի հետ գոլորշիացող 
մետաղի մշակմամբ, օգտագործվում են պինդ շեղջաքարացված բաղադրանյութերի 
ստացման համար), մագնիումի, ծարիրի, մանգանի, երկաթի բորիդներ 

 

Բացառվում է` 

- ջրածնի միացությունները հետևյալ տարրերի հետ` թթվածնի (20.13.52, 20.13.61, 
20.13.63), ազոտի (20.12.19, 20.13.14), ֆոսֆորի (20.13.64), ածխածնի (20.14.11) և այլ 
ոչ մետաղների հետ (20.13.24) 

- պալադիումի և այլ թանկարժեք մետաղների հիդրիդները (20.13.51) 

- ազոտի միացությունները հետևյալ տարրերի հետ` թթվածնի (20.13.24), 
հալոգենների (20.13.22), ծծմբի (20.13.22), ածխածնի (20.13.52) 

- արծաթի և այլ թանկարժեք մետաղների նիտրիդները (20.13.52), թորիումի և ուրանի 
նիտրիդները (20.13) 

- սիլիցիումի միացությունները հետևյալ տարրերի հետ` թթվածնի (20.13.14), 
հալոգենների (20.13.12), ծծմբի (20.13.12), ֆոսֆորի (20.13.64), ածխածնի սիլիցիդը 
(սիլիցիումի կարբիդ) (20.13.64), պլատինի և այլ թանկարժեք մետաղների 
սիլիցիդները (20.13.52), սիլիցիում պարունակող ֆեռոհամահալվածքները և 
կառուցվածքային համահալվածքները (24.44), սիլիցիում-ալյումինի 
համահալվածքները (24.42) 

- բորի միացությունները հետևյալ տարրերի հետ` թթվածնի (20.13.24), հալոգենների 
(20.13.22), ծծմբի (20.13.22), թանկարժեք մետաղների (20.13.52), ֆոսֆորի (20.13.64), 
ածխածնի (20.13.64) 

- բորապղնձային կառուցվածքային համաձուլվածքները (24.44) 

- սիլիցիումի կարբիդը փոշու կամ հատիկների տեսքով, մանածագործվածքի, թղթից, 
ստվարաթղթից և ուրիշ նյութերից տակդիրով (23.91.12) կամ հղկաքարերի կամ 
սրասարքերի ձևով և այլն (23.91.11) 

- ածխածնի կրկնակի միացությունները հետևյալ տարրերի հետ` ջրածնի (20.11.12), 
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հալոգենների (20.13.22, 20.14.13), ծծմբի (20.13.22), թանկարժեք մետաղների 
(20.13.52), ազոտի (20.13.52), ջրածնի (20.14.11) 

- մետաղական կարբիդների խառնուրդները, չշեղջաքարացված, բայց նախատեսված 
գործիքների համար թիթեղների, ծայրոցների, ձողերի պատրաստման համար (23.69) 

- երկաթածխածնային համահալվածքները, օրինակ՝ սպիտակ թուջը, անկախ երկաթի 
կարբիդի պարունակությունից 

- ֆոսֆորի ցածր պարունակությամբ համահալվածքները (24.44) 

- ֆոսֆորի միացությունները թթվածնի հետ (20.13.24), հալոգենների կամ ծծմբի հետ 
(20.13.22) 

- պլատինի և ուրիշ թանկարժեք մետաղների ֆոսֆիդները (20.13.52) 

20.13.64.300 Ֆոսֆիդներ, բացի ֆեռոֆոսֆորից 
20.13.64.500 Կարբիդներ որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմի 
20.13.64.700 Հիդրիդներ, նիտրիդներ, ազիդներ, սիլիցիդներ և բորիդներ 
20.13.65 Հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի կամ սկանդիումի միացություններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ օրգանական և օրգանական միացություններ իտրիումի, սկանդիումի և 
հազվագյուտ հողերի մետաղների` լանտանի, ցերիումի, պրազեոդիումի, նեոդիումի, 
սամարիումի, եվրոպիումի, գադոլինիումի, տերբիումի, դիսպրոզիումի, հոլմիումի, 
էրբիումի, թուլիումի, իտերբիումի, լյուտեցիումի, դրանց օքսիդների կամ 
հիդրօքսիդների խառնուրդներ կամ համանման անիոններ ունեցող աղերի 
խառնուրդներ (օրինակ՝ հազվագյուտ հողերի մետաղների քլորիդներ)` 

- ցերիումի օքսիդներ և հիդրօքսիդներ (ցերիումի օքսիդ` ջրում չլուծվող սպիտակ 
փոշի, ստացվում է ցերիումի նիտրատից, օգտագործվում է խեցեգործությունում 
որպես անթափանցիկություն հաղորդող ազդակ, գունավոր ապակու 
արտադրությունում, աղեղային լամպերի ածխածնի պատրաստման համար և որպես 
կատալիզորդ ազոտական թթվի և ամոնիակի արտադրությունում) 

- ցերիումի աղեր` ցերիումի նիտրատ (Ce(NՕ3)3) (օգտագործվում է գազաշիկացման 
ցանցերի արտադրությունում), ամոնիում-ցերիումի նիտրատ (կարմիր բյուրեղներ), 
ցերիումի սուլֆատ, հիդրատացված ցերիումի սուլֆատ (ջրում լուծվող նարնջադեղին 
պրիզմաների տեսքով նյութ, օգտագործվում է լուսանկարչությունում որպես 
վերականգնիչ), կրկնակի ցերիումի սուլֆատներ, ցերիումի քլորիդ (CeCl3) և ցերիումի 
այլ անգույն աղեր, ցերիումի դեղին կամ նարնջագույն աղեր, ցերիումի օքսալատ 
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(ջրում չլուծվող փոշի կամ դեղնասպիտակ հիդրատացված բյուրեղներ, 
օգտագործվում է ցերիումի խմբի մետաղների անջատման համար և բժշկությունում) 

- հազվագյուտ հողերի մետաղների այլ միացություններ (լանտանիդներ)` 
սամարիումի, եվրոպիումի, գադոլինիումի, տերբիումի օքսիդներ (օգտագործվում են 
որպես նեյտրոնների կլանիչներ միջուկային ռեակտորների ստուգիչ կամ 
պաշտպանիչ էկրաններում և գունավոր հեռուստացույցների խողովակներում, իսկ 
սամարիումի և եվրոպիումի օքսիդներն օգտագործվում են միջուկային 
ռեակտորներում որպես դանդաղ նեյտրոնների կլանիչ), ինչպես նաև իտրիումի 
օքսիդ, տերբիումի օքսիդ, իտերբիումի օքսիդների և հազվագյուտ հողերի 
մետաղների օքսիդների խառնուրդներ (արդյունաբերությունում դրանք լինում են 
բավական մաքուր վիճակում) 

 

Բացառվում է` 

- աղերի այն խառնուրդները, որոնց անիոնները տարբեր են, թեև կատիոնները 
կարող են լինել նույնը (սամարիումի և եվրոպիումի նիտրատների խառնուրդներն 
օքսալատների հետ, ցերիումի սուլֆատի և քլորիդի խառնուրդները որպես այն 
միացությունների խառնուրդներ, որոնք կարելի է համարել հատուկ պատրաստված) 
(20.59) 

- հազվագյուտ հողերի մետաղների բնական միացությունները, օրինակ՝ 
կոմպլեքսային ֆոսֆատները, գադոլինիտը կամ իտերբիրիտը, ցերիտը 
(կոմպլեքսային սիլիկատները), մոնացիտը (թորիումի և հազվագյուտ հողերի 
մետաղների ֆոսֆատները) (07.21) 

- պրոմեթիումի աղերը և այլ օրգանական և ոչ օրգանական միացությունները (20.13)  

20.13.65.000 Հազվագյուտ հողերի մետաղների, իտրիումի կամ սկանդիումի միացություններ  
20.13.66 Ծծումբ տեխնիկական, բացի ցնդումային, նստեցված և կոլոիդային ծծմբից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- զտած (մաքրած) ծծումբ` ստացվում է հում ծծմբի արագ թորումից և դրա խտացումից 
հեղուկ վիճակի 
- զտած կամ չզտած փոշի ծծումբ` ստացվում է աղման, այնուհետև մեխանիկական 
մաղման կամ գազի միջոցով փոշիացմամ եղանակով 

- ծծումբ, ստացված ծծմբի գոլորշու արագ սառեցման արդյունքում (առանց հեղուկ 
վիճակի անցնելու)` չլուծվող, օգտագործվում է քիմիական արդյունաբերությունում, 
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ռետինի վուլկանացման համար, որպես միջատասպան, ծծմբային գազի ստացման 
համար 

20.13.66.000 Ծծումբ տեխնիկական, բացի ցնդումային, նստեցված և կոլոիդային ծծմբից 
20.13.67 Երկաթահրաքարեր թրծած 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միայն թրծած երկաթահրաքարեր կամ երկաթահրաքարային կիսայրուկներ, այդ 
թվում շեղջաքարացվածները 

20.13.67.000 Երկաթահրաքարեր թրծած 
20.13.68 Քվարց պիեզոէլեկտրական. այլ  սինթետիկ կամ վերականգնված թանկարժեք 

կամ կիսաթանկարժեք քարեր, չմշակված  
 

Տվյալ ենթակագը ներառում է՝ 

- բարակ թերթերի, թիթեղների, ձողիկների և այլ տեսքով պիեզոէլեկտրական քվարց, 
որը մեխանիկական ներգործության արդյունքում արտադրում է էլեկտրական լիցք, 
որի ուժը կախված է ճնշումից և, ընդհակառակը, կիրառելով էլեկտրական 
պոտենցիալների տարբերությունը, այն վերածել մեխանիկական ճնշման, 
օգտագործվում է տարբեր էլեկտրական սարքավորանքի` խոսափողների, 
բարձրախոսների, անդրաձայնային ալիքների փոխանցման և ընդունման սարքերի և 
այլնի արտադրությունում 

- քիմիական եղանակով ստացված թանկարժեք և կիսաթանկարժեք արհեստական 
քարեր (որոշ քարեր ունեն բնական քարերին նման քիմիական բաղադրություն և  
կառուցվածք, մյուսները, չունենալով բնական քարերի քիմիական բաղադրությունը և  
կառուցվածքը, շնորհիվ իրենց գույնի, թափանցիկության, ամրության, կայունության, 
օգտագործվում են ոսկերչությունում, օրինակ՝ իտրիում-ալյումինե նռնաքարը կամ 
արհեստական խորանարդաձև ցիրկոնիումը) 

- փոքր գլանների կամ տանձաձև կաթիլների տեսքով չմշակված արհեստական 
քարեր, սղոցման եղանակով կոպիտ մշակված քարեր, որոնք ունեն միայն 
նախնական ձև, հետևաբար, կարիք ունեն հետագա մշակման, շերտերը կարող են 
կտրատվել քառանկյուն, վեցանկյուն, ութանկյուն սկավառակների, այն պայմանով, որ 
կողերի մակերևույթները պետք է մնան կոպիտ և չփայլեցրած 

Բացառվում է` 

- պիեզոէլեկտրական բյուրեղները, որոնք պատրաստվում են սեգնետյան կամ 
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ռոշելային աղի (կալիումի դիտարտրատ և նատրիումի տետրահիդրատ), բարիումի 
տիտանատի, ամոնիումի օրթոմիաֆոսֆատի և ռուբիդիումի օրթոմիաֆոսֆատի 
տիպի միացություններից (20.59) 

- բնական քարերից պիեզոէլեկտրական բյուրեղները (08.99.21) 

- սինթետիկ քարերից պատրաստված պիեզոէլեկտրական բյուրեղները, բացի 
քվարցից (32.12.11) 

- պիեզոէլեկտրական ագուցված բյուրեղները (26.11.22) 

20.13.68.000 Քվարց պիեզոէլեկտրական. այլ  սինթետիկ կամ վերականգնված թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր, չմշակված  

20.13.9 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.13.99 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է` 

- ազոտական թթվի, սուլֆազոտական թթվի, ամոնիակի, ամոնիումի քլորիդի, 
կալիումի նիտրիտների և նիտրատների, եռամոնիում ֆոսֆատների, ամոնիումի 
կարբոնատների արտադրության բնագավառի ծառայությունները (20.15.99) 

20.13.99.000 Այլ հիմնային անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.14 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութեր 
20.14.1 Ածխաջրածիններ և դրանց ածանցյալները 
20.14.11 Ացիկլիկ ածխաջրածիններ 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ացիկլիկ ածխաջրածիններ (միայն ածխածին և ջրածին պարունակող 
միացությւոններ, որոնց կառուցվածքում բացակայում են օղակները)` հագեցած 
ացիկլիկ ածխաջրածիններ և չհագեցած ացիկլիկ ածխաջրաածիններ  

- ացիկլիկ հագեցած ածխաջրածիններ (հոմոլոգիական շարք կազմող 
միացություններ, որոնք ներկայացվում են (CnH2n+2) ընդհանուր բանաձևով և 
հանդիսանում են նավթային յուղերի կարևոր բաղադրիչներ)` ածխածնի մեկ ատոմով 
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մեթան (CH4), (հիմնական ածխածին), ածխածնի երկու ատոմով էթան (C2H6), 95 
զանգ.% կամ ավելի մաքրությամբ, ածխածնի չորս ատոմ պարունակող բուտաններ 
(C4H10), ածխածնի հինգ ատոմ պարունակող պենտաններ, ածխածնի վեց ատոմ 
պարունակող հեքսաններ, ածխածնի յոթ ատոմ պարունակող հեպտաններ, ածխածնի 
ութ ատոմ պարունակող օկտաններ, ածխածնի ինն ատոմ պարունակող նոնաններ, 
ածխածնի տաս ատոմ պարունակող դեկաններ, ածխածնի տասնհինգ ատոմ 
պարունակող պենտադեկաններ, ածխածնի երեսուն ատոմ պարունակող 
եռակոնտաններ, ածխածնի վաթսուն ատոմ պարունակող հեքսակոնտանները, 
դրանք ջրում չեն լուծվում, նորմալ ջերմաստիճանում և ճնշման տակ մինչև չորս 
ածխածնի ատոմ պարունակող ածխաջրածինները գազային են, հինգից մինչև 
տասնհինգ ածխածնի ատոմ պարունակող ածխաջրածինները հեղուկ են, ավելի 
բարձր քանակով ածխածնի ատոմ պարունակող ածխաջրածինները, սովորաբար, 
լինում են պինդ վիճակում 

- նավթային յուղերի և բնական գազի վերամշակմամբ կամ սինթեզի արդյունքում 
ստացված հագեցած ացիկլիկ ածխաջրածիններ, առանձին միացությունների տեսքով 
և որոշակի քիմիական կազմով 

20.11.11.300 - 20.11.11.900 ստորադիրքերը ներառում են չհագեցած ացիկլիկ 
ածխաջրածիններ, որոնք պարունակում են երկուսից, չորսից, վեցից և այլն պակաս 
ջրածնի ատոմներ, քան հագեցած ացիկլիկ ածխաջրածինները, այդ թվում` 

- միաէթիլենային ածխաջրածիններ, հոմոլոգիական շարք կազմող միացություններ, 
որոնք ներկայացվում են (CnH2n) ընդհանուր բանաձևով, դրանք են` էթիլեն (C2H4) 
(եթերի թույլ հոտով և ուժեղ թմրանյութային հատկություններով անգույն գազ, 
օգտագործվում է մի շարք օրգանական միացությունների ստացման համար, 95 
զանգ.% և ավելի մաքրության), պրոպեն (պրոպիլեն) (C3H6) (անգույն, հեշտ 
բոցավառվող գազ, հեղձուցիչ և թունավոր, 95 զանգ.% և ավելի մաքրության), 
բուտեններ (բուտիլեններ)  

- միաէթիլենային ածխաջրածիններ (հեղուկ նյութ), որոնք պարունակում են ածխածնի 
հինգից մինչև տասնհինգ ատոմ` պենտաններ, հեքսաններ, հեպտաններ, օկտաններ 

- միաէթիլենային ածխաջրածիններ (պինդ նյութ), որոնք պարունակում են ածխածնի 
տասնհինգից ավելի ատոմ 

- ածխաջրածիններ պոլիէթիլենային` պրոպադիեն (ալեն) (C3H4), բուտա- 1,2-դիեն 
(1,2- բուտադիեն, մեթիլալեն (C4H6)), բուտա- 1,3- դիեն (1,3- բուտադիեն (C4H6), 
անգույն, հեշտ բոցավառվող գազ,  
2-մեթիլբուտա- 1,3- դիեն (իզոպրեն) (C5H8)` անգույն, հեշտ բոցավառվող հեղուկ 
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- ացետիլենային ածխաջրածիններ՝ միաացետիլեններ (CnH2n-2) ընդհանուր բանաձևով 
և բազմաացետիլեններ` ացետիլեն (C2H2) (բնորոշ հոտով անգույն գազ, դրանից 
սինթեզվում է, օրինակ՝ ացետոն, քացախաթթու, իզոպրեն, քլորքացախաթթու, 
էթանոլ, մատակարարվում է ճնշման տակ ացետոնում լուծված վիճակում, 
դիատոմիտով լիցքավորված հատուկ բալոններով, այն պայմանով, որ կպահպանվեն 
ացետիլենի հատկությունները և այն չի օգտագործվի այլ նպատակներով), պրոպին 
(ալիլեն, մեթիլացետիլեն), բուտին (էթիլացետիլեն) 

- էթիլեն-ացետիլենային ածխաջրածիններ, այդ թվում` վինիլացետիլեններ 
(ացետիլեն, որի ջրածնի մեկ ատոմը փոխարինված է վինիլային խմբով) և 
մեթիլվինիլացետիլեն (ացետիլեն, որի ջրածնի երկու ատոմները փոխարինված են 
վինիլային և մեթիլային խմբերով) 

 

Բացառվում է` 

- 95 զանգ.%-ից պակաս մաքրության էթանը (19.20) 

- մեթանը և ածխածնի երեք ատոմով պրոպանը, նույնիսկ, եթե դրանք մաքուր են 
(19.20) 

- չմաքրած բուտանը, նավթային չմաքրած գազերը և համանման գազային չմաքրած 
ածխաջրածինները (19.20) 

- 95 զանգ.% -ից պակաս մաքրության էթիլենը (19.20) 

- 95 զանգ.% -ից պակաս մաքրության պրոպիլենը (19.20) 

20.14.11.200 Ածխաջրածիններ ացիկլիկ հագեցած 
20.14.11.300 Էթիլեն 
20.14.11.400 Պրոպեն (պրոպիլեն) 
20.14.11.500 Բուտեն (բուտիլեն) և դրա իզոմերները 
20.14.11.600 Բուտադիեն -1,3 և իզոպրեն 
20.14.11.650 Բուտադիեն -1,3 
20.14.11.670 Իզոպրեն 
20.14.11.900 Ածխաջրածիններ ացիկլիկ չհագեցած, այլ 
20.14.12 Ցիկլային ածխաջրածիններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցիկլիկ ածխաջրածիններ, որոնք միայն ածխածին և ջրածին պարունակող և իրենց 
կառուցվածքում առնվազն մեկ օղակ ունեցող միացություններ են, դրանք բաժանվում 
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են երեք խմբերի՝ 

- ցիկլաններ և ցիկլեններ 

- ցիկլատերպեններ 

- արոմատիկ ածխաջրածիններ` մեկ կամ ավելի կոնդենսված կամ չկոնդենսված 
բենզոլային օղակ պարունակող միացություններ, այդ թվում՝ մեկ բենզոլային օղով 
ածխաջրածիններ (բենզոլ և դրա հոմոլոգները), երկու և ավելի չկոնդենսված 
բենզոլային օղակով ածխաջրածիններ (տերֆենիլներ, երկֆենիլ, երկֆենիլմեթան, 
եռֆենիլմեթան), երկու և ավելի խտացված բենզոլային օղերով ածխաջրածիններ 
(նավթալին, ֆենանտրեն, անթրացեն, ացենավթեն, մեթիլանթրացեն, ֆլուորեն, 
ֆլուորանիեն, պիրեն) 

- ցիկլաններ և ցիկլեններ, դրանք ցիկլային ածխաջրածիններ են, որոնք հագեցած 
միացիկլային ցիկլանների դեպքում համապատասխանում են CnH2n ընդհանուր 
բանաձևին, իսկ բազմացիկլիկ ցիկլանների կամ չհագեցած ցիկլանների (ցիկլենների) 
դեպքում)՝ CnH2n-x ընդհանուր բանաձևին (որտեղ x-ը կարող է ընդունել 2,4,6 և այլ 
նշանակություն) և ցիկլատերպեններ, որոնք ընդհանուր քիմիական կառուցվածքով 
չեն տարբերվում ցիկլենային խմբի միացություններից և ունեն (C5H8)n ընդհանուր 
բանաձև (n-ը հավասար է 2-ի կամ ավելի), այդ թվում` 

- միացիկլիկ ցիկլաններ` ցիկլապրոպան (C3H6), (գազ), ցիկլաբուտան (C4H8), (գազ), 
ցիկլապենտան (C5H10), (հեղուկ), ցիկլահեքսան (C6H12), (հեղուկ) 

- բազմացիկլիկ ցիկլաններ` դեկահիդրոնավթալին (C10H18), (անգույն հեղուկ, 
օգտագործվում է որպես լուծիչ ներկերի, լաքերի և փայլեցնող միջոցների համար), 
կամրջակային միացություններ (1, 4, 4ա, 5, 6, 7, 8, 8ա- օկտաահիդրա- էկզո- 1,4- 
էնդո- 5,8- երկմեթանանավթալին (C12H16), որից ստանում են թունաքիմիկատ), 
«բջջային» կառուցվածքով միացություններ (պենտաացիկլա [5.2.1.02,6.03,9.05,8] դեկան 
(C10H12), որից ստացվում է դոդեկաքլորապենտացիկլա [5.2.1.02,6.03,9.05,8] դեկանի 
բանաձևը) 

- ցիկլեններ` ցիկլաբուտեն (C4H6), (գազ), ցիկլապենտեն (C5H8), (հեղուկ), 
ցիկլահեքսեն (C6H10), (հեղուկ), ցիկլա- օկտատետրաեն (C8H8), (հեղուկ), ազուլեն 
(C10H8), (պինդ նյութ) 

- ցիկլատերպեններ` պինեն (տերպենային յուղի, չորաթորած բևեկնայուղի, 
դարչնայուղի հիմնական բաղադրիչ, անգույն հեղուկ), կամֆեն (պարունակվում է 
մուսկատի և ուրիշ եթերայուղերի մեջ), լիմոնեն (պարունակվում է ցիտրուսային 
բույսերի յուղերի մեջ), երկպենտեն (լիմոնենի խառը օպտիկական իզոմերներ) 
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- 95 զանգ.% և ավելի մաքրությամբ բենզոլ (C6H6)` պարունակվում է քարածխային 
գազում, որոշ նավթային յուղերում և ածխածնով հարուստ բազմաթիվ օրգանական 
միացությունների (ածուխ, գորշ ածուխ և այլ) չոր թորման հեղուկ արգասիքում, 
ստացվում է նաև սինթետիկ եղանակով, մաքուր վիճակում անգույն, շարժուն, բեկող, 
ցնդող և բոցավառվող, բուրավետ հոտով հեղուկ է, հեշտությամբ լուծում է խեժերը, 
ճարպերը, եթերայուղերը, կաուչուկը և այլն  

- 95 զանգ.% և ավելի մաքրությամբ տոլուոլ (մեթիլբենզոլ) (C6H5CH3)` բենզոլի 
ածանցյալ, որտեղ ածխածնի մեկ ատոմը փոխարինված է մեթիլ խմբով, ստացվում է 
թեթև քարածխային ձյութի թորմամբ կամ ացիկլիկ ածխաջրածինների 
ցիկլավորմամբ, անգույն, շարժուն, բեկող, բոցավառվող, բուրավետ հոտով հեղուկ 

- 95 զանգ.% և ավելի մաքրությամբ քսիլոլ (երկմեթիլբենզոլ) (C6H4(CH3)2` բենզոլի 
ածանցյալ, որում ածխածնի երկու ատոմները փոխարինված են երկու մեթիլ խմբով, 
ունի երեք իզոմեր` o- քսիլոլ, m- քսիլոլ և p- քսիլոլ, պարունակվում է թեթև 
քարածխային ձյութի մեջ, թափանցիկ բոցավառվող հեղուկ 

- ստիրոլ (C6H5. CH=CH2)` անգույն, յուղային հեղուկ, օգտագործվում է պլաստիկների 
(պոլիստիրոլի) և սինթետիկ կաուչուկի ստացման համար 

- էթիլբենզոլ (C6H5.C2H5)` անգույն բոցավառվող, շարժուն հեղուկ, պարունակվում է 
քարածխային ձյութում, արտադրվում է բենզոլից և էթիլենից 

- կումոլ (C6H5. CH(CH3)2)` անգույն հեղուկ, պարունակվում է որոշ նավթային 
յուղերում, օգտագործվում է ֆենոլի, ացետոնի, ալֆա-մեթիլ-ստիրոլի 
արտադրությունում կամ որպես լուծիչ 

- p- կումոլ (CH3.C6H4. CH(CH3)2)` անգույն հեղուկ, պարունակվում է որոշ 
եթերայուղերում 

- նավթալին (C10H8)` առաջանում է երկու բենզոլային օղակի կոնդենսմամբ, 
պարունակվում է քարածխային խեժում, նավթային յուղերում, քարածխային գազում, 
գորշ ածխի ձյութում և այլն, ներառվում է միայն 79,40C և ավելի բյուրեղացման 
ջերմաստիճան ունեցող նավթալինը 

- անտրացեն (C14H10)` անգույն բյուրեղների կամ դեղնավուն փոշու տեսքով նյութ, 
առաջանում է երեք բենզոլային օղակի կոնդենսմամբ, պարունակվում է քարածխային 
ձյութում 

- երկֆենիլ (C6H5.C6H5)` փայլուն սպիտակ բյուրեղներ, հաճելի հոտով նյութ, 
օգտագործվում է քլորացված ածանցյալների (պլաստիկարարների) ստացման 
համար, ինչպես նաև որպես սառեցնող ազդակ կամ որպես դանդաղիչ միջուկային 
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ռեակտորներում 

- երկֆենիլմեթան (C6H5.CH2.C6H5)` (CH2) մեթիլ խմբով կապված երկու բենզոլային 
օղակով ածխաջրածին, բյուրեղանում է անգույն ասեղների տեսքով, ունի ուժեղ հոտ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- եռֆենիլմեթան (CH(C6H5)3)` մեթան, որի ջրածնի երեք ատոմները փոխարինված են 
երեք բենզոլային օղակով 

- տերֆենիլներ` տերֆենիլի խառը իզոմերներ, որոնք օգտագործվում են որպես 
սառեցնող ազդակ և որպես դանդաղիչներ միջուկային ռեակտորներում 

Բացառվում է` 

- սինթետիկ կարոտինները (20.12.21 

- եթերայուղերը (20.53.10) 

- չորաթորած կամ սուլֆացած բևեկնայուղը և տերպենային այլ յուղերը, որոնք 
ստացվում են թորման կամ փշատերև բնափայտի մշակման այլ եղանակներով 
(20.14.71) 

- 95 զանգ.% -ից պակաս մաքրությամբ քսիլոլը  

- չմաքրած կումոլը (20.14.71) 

- ցածր մաքրության նավթալինը  

- ցածր մաքրության անտրացենը 

20.14.12.100 Ցիկլաններ (ցիկլաալկաններ), ցիկլեններ (ցիկլաալկեններ) և ցիկլատերպեններ 
20.14.12.130 Ցիկլահեքսան 
20.14.12.150 Ցիկլաններ (ցիկլաալկաններ), ցիկլեններ (ցիկլաալկեններ) և ցիկլատերպեններ, բացի 

ցիկլահեքսանից 
20.14.12.200 Բենզոլ և տոլուոլ 
20.14.12.230 Բենզոլ 
20.14.12.250 Տոլուոլ 
20.14.12.400 Քսիլոլներ 
20.14.12.430 o- Քսիլոլ 
20.14.12.450 p- Քսիլոլ 
20.14.12.470 m- Քսիլոլ և քսիլոլի իզոմերների խառնուրդներ 
20.14.12.500 Ստիրոլ 
20.14.12.600 Էթիլբենզոլներ 
20.14.12.700 Կումոլ 
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20.14.12.800 Նավթալին, անտրացեն 
20.14.12.900 Երկֆենիլ, տերֆենիլներ, վինիլտոլուոլներ, ածխաջրածիններ ցիկլիկ այլ 
20.14.13 Ացիկլիկ ածխաջրածինների քլորացրած ածանցյալներ 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հագեցած ացիկլիկ ածխաջրածինների քլորածանցյալներ (քլորաֆորմ, ածխածնի 
քառաքլորիդ և այլն) 

- չհագեցած ացիկլիկ ածխաջրածինների քլորածանցյալներ (վինիլքլորիդ, 
եռաքլորէթիլեն) 

 

- մեթիլքլորիդ (քլորմեթան)` անգույն գազ, մատակարարվում է հեղուկացված 
վիճակում պողպատե բալոններով, օգտագործվում է որպես սառեցնող ազդակ, 
որպես անզգայացնող միջոց և օրգանական սինթեզում 

- մեթիլենքլորիդ (երկքլորմեթան)` թունավոր, անգույն, ցնդող հեղուկ, օգտագործվում 
է օրգանական սինթեզում 

- քլորաֆորմ (եռքլորմեթան), անգույն ցնդող հեղուկ, բնորոշ հոտով, օգտագործվում է 
որպես անզգայացնող միջոց, որպես լուծիչ և օրգանական սինթեզում 

- ածխածին քառաքլորային` անգույն հեղուկ, օգտագործվում է կրակմարիչներում, 
ինչպես նաև որպես լուծիչ (ծծմբի, յուղերի, նավթի, խեժերի, օլիֆների և այլն) 

 

- քլորէթան (էթիլքլորիդ)` գազային նյութ, պահվում է հեղուկ վիճակում, հատուկ 
բեռնարկղերում, օգտագործվում է որպես անզգայացնող միջոց 

- 1,2- երկքլորէթան (էթիլեներկքլորիդ)` թունավոր անգույն հեղուկ, օգտագործվում է 
որպես լուծիչ 

- ացիկլիկ ածխաջրածինների չհագեցած քլորացված ածանցյալներ 

- վինիլքլորիդ (քլորէթիլեն)` քլորաֆորմի հոտով գազ, մատակարարվում է հեղուկ 
վիճակում պողպատե բեռնարկղերով, օգտագործվում է պոլիվինիլքլորիդի ստացման 
համար 

- եռքլորէթիլեն` անգույն հեղուկ, քլորաֆորմի հոտով, օգտագործվում է օրգանական 
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սինթեզում և որպես լուծիչ (ծծմբի, յուղերի, նավթի, խեժերի, օլիֆների և այլ) 

- քառաքլորէթիլեն (պերքլորէթիլեն)` անգույն հեղուկ, օգտագործվում է որպես լուծիչ 
չոր մաքրման համար 

- վինիլիդենքլորիդ 

Բացառվում է` 

- քլորպարաֆինները, եթե դրանք քլորացված ածանցյալների խառնուրդներ են` 
արհեստական մոմերի բնութագրով պինդ պարաֆինները (20.41.42), հեղուկ 
քլորպարաֆինները (20.59) 

- կրակմարիչների, կրակմարիչ նռնակների լիցքավորման համար օգտագործվող 
բաղադրությունները (20.59.52)  

20.14.13.100 Մեթիլքլորիդ, էթիլքլորիդ և մեթիլենքլորիդ 
20.14.13.130 Մեթիլքլորիդ և էթիլքլորիդ 
20.14.13.150 Մեթիլենքլորիդ 
20.14.13.200 Քլորաֆորմ և ածխածին քառաքլորային 
20.14.13.230 Քլորաֆորմ (եռքլորմեթան) 
20.14.13.250 Ածխածին քառաքլորային 
20.14.13.500 Երկքլորէթան -1,2 (էթիլեներկքլորիդ) երկքլորպրոպան - 1,2, երկքլորբուտաններ և 

ածխաջրածինների հալոգենաածանցյալներ ացիկլիկ հագեցած, այլ 
20.14.13.530 Երկքլորէթան -1,2 (էթիլեներկքլորիդ) 
20.14.13.570 Հալոիդածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ հագեցած, այլ 
20.14.13.700 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ չհագեցած քլորացված 
20.14.13.710 Քլորվինիլ 
20.14.13.730 Եռքլորէթիլեն 
20.14.13.750 Քառաքլորէթիլեն 
20.14.13.790 Հալոիդածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ չհագեցած, այլ 
20.14.14 Ածխաջրածինների սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալներ, 

հալոգենացված կամ չհալոգենացված 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սուլֆահալոգենացված ածանցյալներ, ածխաջրածինների ածանցյալներ, որոնց 
մոլեկուլները պարունակում են մեկ կամ ավելի սուլֆախմբեր (- SO3H), դրանց աղերը 
կամ դրանց բարդ էթիլային եթերները, ինչպես նաև պարունակում են հալոգենի մեկ 
կամ ավելի ատոմներ կամ հալոիդսուլֆոնային խումբ` քլոր-, բրոմ- և 
յոդբենզոլսուլֆաթթուներ (o-, m- և p-), քլոր-, բրոմ- և յոդբենզոլերկսուլֆաթթուներ, 
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քլորնավթալինսուլֆաթթուներ, p- տոլուոլսուլֆոնիլքլորիդ 

- նիտրասուլֆահալոգենացված ածանցյալներ և այլ ածանցյալներ, օրինակ մեկ կամ 
ավելի նիտրախմբեր (-NO2) կամ սուլֆախմբեր (-SO3) պարունակող ածանցյալներ, 
դրանց աղերը, դրանց բարդ էթիլային եթերները, ինչպես նաև հալոգենի մեկ և ավելի 
ատոմներ պարունակող միացություններ, ինչպես նաև քլորնիտրաբենզոլները, 
քլորնիտրատոլուոլները և այլն 

- նիտրահալոգենացված ածանցյալներ, ածխաջրածինների ածանցյալներ, որոնց 
մոլեկուլները պարունակում են մեկ կամ ավելի նիտրախմբեր (-NO2) և մեկ և ավելի 
հալոգենի ատոմներ` եռքլորնիտրամեթան, յոդեռնիտրամեթան, քլորնիտրամեթան, 
բրոմնիտրամեթան, յոդնիտրամեթան, քլորնիտրաբենզոլ, քլորնիտրատոլուոլ 

- նիտրասուլֆացված ածանցյալներ ածխաջրածինների ածանցյալներ, որոնց 
մոլեկուլները պարունակում են մեկ կամ ավելի նիտրախմբեր (-NO2) և մեկ և ավելի 
սուլֆախմբեր(-SO3), դրանց աղերը, դրանց բարդ էթիլային եթերները` 
նիտրաբենզոլսուլֆա- և երկ- և եռնիտրաբենզոլսուլֆաթթուներ, նիտրատոլուոլսուլֆա- 
և երկ- և եռնիտրատոլուոլսուլֆաթթուներ, նիտրանավթալինսուլֆաթթուներ, 
երկնիտրաստիլբեներկսուլֆաթթուներ 

- սուլֆացված ածանցյալներ` ջրածնի մեկ և ավելի ատոմները համապատասխան 
քանակի սուլֆախմբերով (-SO3) փոխարինված ածխաջրածիններ, ինչպես նաև 
սուլֆաթթուների աղերը և բարդ էթիլային եթերները` էթիլենսուլֆաթթու, 
էթանսուլֆաթթու (ացիկլիկ ածխաջրածինների սուլֆացված ածանցյալներ) և 
բենզոլսուլֆաթթու, տոլուոլսուլֆաթթուներ, քսիլսուլֆաթթուներ, 
բենզոլերկսուլֆաթթուներ, նավթալինսուլֆաթթուներ (ցիկլիկ ածխաջրածինների 
սուլֆացված ածանցյալներ) 

- նիտրացված ածանցյալներ` ջրածնի մեկ և ավելի ատոմները համապատասխան 
քանակի (-NO2) նիտրախմբերով փոխարինված ածխաջրածիններ` նիտրամեթան, 
նիտրաէթան, նիտրապրոպան, եռանիտրամեթան (ացիկլիկ ածխաջրածինների 
նիտրացված ածանցյալներ) և նիտրաբենզոլ (դեղին  նյութ կամ դառը նշի հոտով 
յուղային դեղնավուն հեղուկ, օգտագործվում է օծանելիքի, օճառի արտադրությունում, 
օրգանական սինթեզում և այլն), m- երկնիտրաբենզոլ (անգույն ասեղների կամ 
թեփուկների տեսքով նյութ, օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի 
արտադրությունում), նիտրատոլուոլ (o-, m-, p-), 2,4-երկնիտրատոլուոլ (բյուրեղների 
տեսքով, օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի արտադրությունում), 2,4,6- 
եռնիտրատոլուոլ (հզոր պայթուցիկ նյութ), 5- տրետ- բուտիլ- 2,4,6- 
եռնիտրամետաքսիլոլ (օգտագործվում է օծանելիքում), նիտրաքսիլոլ, 3- տրետ- 
բուտիլ 2,6- երկնիտրա- p- ցիմոլ, նիտրանավթալին և այլն (ցիկլիկ ածխաջրածինների 
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նիտրացված ածանցյալներ) 

- նիտրոզացված ածանցյալներ` ջրածնի մեկ և ավելի ատոմները համապատասխան 
քանակի նիտրոզախմբերով (-NO) փոխարինված ածխաջրածիններ` նիտրոզաբենզոլ, 
նիտրոզատոլուոլ (o-, m-, p-) 

20.14.14.500 Ածանցյալներ ածխաջրածինների, պարունակող միայն սուլֆախմբեր, դրանց աղերը և 
եթերներ էթիլային 

20.14.14.700 Ածանցյալներ ածխաջրածինների, պարունակող միայն նիտրա- և նիտրոզախմբեր 
20.14.14.900 Ածանցյալներ ածխաջրածինների սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված, 

հալոգենացված կամ չհալոգենացված, այլ 
20.14.19 Ածխաջրածինների այլ ածանցյալներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բրոմմեթան (մեթիլբրոմիդ)` գազային նյութ, պահվում է խտացրած վիճակում 
հատուկ բեռնարկղերում, օգտագործվում է կրակմարիչներում և որպես սառեցնող 
նյութ 

- բրոմէթան (էթիլբրոմիդ)` քլորաֆորմի հոտով անգույն հեղուկ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում 

- բրոմաֆորմ` բնորոշ հոտով անգույն հեղուկ, օգտագործվում է որպես 
հանգստացուցիչ միջոց 

- յոդմեթան (մեթիլյոդիդ) և յոդէթան (էթիլյոդիդ)` հեղուկներ, օգտագործվում են 
օրգանական սինթեզում 

- երկյոդմեթան (մեթիլենյոդիդ) 

- յոդաֆորմ` բնորոշ հոտով դեղին փոշի կամ դեղին բյուրեղներ, օգտագործվում է 
բժշկությունում որպես հականեխիչ միջոց 

- ալիլյոդիդ (3- յոդապրոպեն) 

- ացիկլիկ ածխաջրածինների հալոգենածանցյալներ, որոնք պարունակում են երկու և 
ավելի տարբեր հալոգեն` եռքլորֆտորմեթան, երկքլորերկֆտորմեթան, 
եռքլորեռֆտորէթան, երկքլորքառաֆտորէթան, քլորհնգաֆտորէթան, 
բրոմքլորերկֆտորմեթան, բրոմեռֆտորմեթան և երկբրոմքառաֆտորէթան (նշված 
ածխաջրածինները ներառված են օզոնային շերտը քայքայող նյութերի Մոնրեալի 
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արձանագրության ցուցակում) 

- 1,2,3,4,5,6- վեցքլորցիկլահեքսան` սպիտակ կամ դեղնավուն փոշու կամ թեփուկների 
տեսքով, ուժեղ միջատասպան նյութ  

- ցիկլապրոպանի կամ ցիկլաբութանի հալոգենածանցյալներ 

- ութքլորքառահիդրո- 4,7- էնդոմեթիլենինդան` ուժեղ միջատասպան նյութ 

- ածխաջրածինների հալոգենածանցյալներ «բջջային» կառուցվածքով, ինչպիսիք են` 
դոդեքլորպեն-տացիկլա [5.2.1.02.6.О3.9.05.8] դեկան 

- հալոգենաածանցյալներ ցիկլատերպենների` քլորկամֆեն, բորնիլքլորիդ 

- քլորբենզոլ` թույլ բուրավետ հոտով բոցավառվող հեղուկ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում և որպես լուծիչ օլիֆների, ձյութերի և բիտումների համար 

- o- երկքլորբենզոլ` անգույն հեղուկ  

- m- երկքլորբենզոլ` անգույն հեղուկ 

- p- երկքլորբենզոլ` սպիտակ բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է 
հիմնականում որպես միջատասպան նյութ, օդի զովացուցիչ կամ որպես միջանկյալ 
նյութ ներկանյութերի արտադրությունում 

- վեցքլորբենզոլ` ջրում չլուծվող սպիտակ ասեղների տեսքով նյութ 

- 1,1,1- եռքլոր- 2,2բիս(p- քլորֆենիլ) էթան կամ երկքլորերկֆենիլեռքլորէթան (ԴԴՏ), 
անգույն բյուրեղների տեսքով կամ սպիտակ գույնի փոշի, օգտագործվում է որպես 
միջատասպան 

- բենզիլքլորիդ` հաճելի հոտով անգույն հեղուկ, արցունքաբեր է, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում 

- միաքլորնավթալիններ` ալֆա (շարժուն հեղուկ) կամ բետա (ցնդող բյուրեղներ), 
օգտագործվում են օրգանական սինթեզում, որպես պլաստիկարար և այլն 

- 1,4- երկքլորնավթալին` անգույն փայլուն բյուրեղների տեսքով նյութ և 
ութքլորնավթալին, փայլուն դեղնավուն բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է 
որպես միջատասպան նյութ 

- հեղուկ բազմաքլորնավթալիններ, այն պայմանով, որ դրանք խառնուրդ չեն 

- բրոմստիրոլ 
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Բացառվում է` 

- պինդ վիճակում բազմաքլորնավթալինները, որոնք արհեստական մոմերի բնույթ 
ունեցող խառնուրդներ են (20.41.42) 

20.14.19.100 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ ֆտորացված, բրոմացված կամ յոդացված 

20.14.19.300 Ածանցյալներ ածխաջրածինների ացիկլիկ հալոգենացված, հալոգենների երկու 
ատոմից ոչ պակաս պարունակությամբ 

20.14.19.500 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների ցիկլանային (ցիկլաալկանային), 
ցիկլենային (ցիկլաալկենային) կամ ցիկլատերպենային 

20.14.19.530 1,2,3,4,5,6- Վեցքլորցիկլահեքսան 
20.14.19.590 Հալոգենաածանցյալներ ցիկլանների (ցիկլաալկանների) և ցիկլատերպենների, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.14.19.700 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների արոմատիկ 
20.14.19.730 Քլորբենզոլ, o- երկքլորբենզոլ, m- երկքլորբենզոլ, p- երկքլորբենզոլ 
20.14.19.750 Վեցքլորբենզոլ և 1,1,1- եռքլոր- 2,2բիս(p- քլորֆենիլ) էթան (ԴԴՏ) 
20.14.19.790 Հալոգենածանցյալներ ածխաջրածինների արոմատիկ, այլ 
20.14.2 Սպիրտներ, ֆենոլներ, ֆենոլասպիրտներ և դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, 

նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները. արդյունաբերական ճարպային 
սպիրտներ  
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20.14.21 Արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սպիրտ լաուրիլային, հագեցած ճարպային սպիրտների շարքի (ստացվում են կոկոսի 
յուղից, ճարպաթթուների կատալիզային վերականգնմամբ), սովորական 
ջերմաստիճանում հեղուկ է, սառը պայմաններում` կիսապինդ նյութ 

- սպիրտ ցետիլային, ցետիլային և ստեարինային սպիրտների խառնուրդ, ստացվում 
է սպերմացետից և սպերմացետային յուղից, սենյակի ջերմաստիճանում  
կիսաթափանցիկ նյութ է 

- սպիրտ ստեարինային, ցետիլային և ստեարինային սպիրտների խառնուրդ, 
ստացվում է ստեարինի կամ ստեարինաթթվով հարուստ յուղերի վերականգմամբ, 
կամ սպերմացետի յուղի ջրածնավորմամբ և հետագա թորմամբ, սենյակի 
ջերմաստիճանում սպիտակ  պինդ նյութ  

- սպիրտ օլեինային, ստացվում է սպերմացետի յուղից հիդրավլիկ մամլմամբ 
արտազատված սպիրտներից ստացված օլենի վերականգման ժամանակ, 
սենյակային ջերմաստիճանում հեղուկ է 

- առաջնային ալիֆատիկ սպիրտների խառնուրդներ, ներառում են ածխածնի վեցից 
մինչև տասներեք ատոմով սպիրտներ, ստացվում են«օքսո» գործընթացի միջոցով 

 

Բացառվում է` 

- 90 զանգ.% կամ ավելի մաքրությամբ ճարպային շարքի քիմիապես որոշակի 
սպիրտները, (հաշվարկված ըստ չոր նյութի զանգվածի) (20.14.22) 

20.14.21.000 Արդյունաբերական ճարպային սպիրտներ 
20.14.22 Միատոմ սպիրտներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հագեցած միատոմ սպիրտներ 

- չհագեցած միատոմ սպիրտներ  

- մեթանոլ (մեթիլային սպիրտ)` ստացվում է փայտանյութի չոր թորմամբ կամ 
սինթետիկ եղանակով, մաքուր վիճակում շարժուն անգույն բոցավառվող հեղուկ, 
բնորոշ հոտով, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, որպես լուծիչ, 
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ներկանյութերի, պայթուցիկ նյութերի, դեղագործական նյութերի արտադրությունում 

- պրոպիլային (պրոպան-1-ոլ) և իզոպրոպիլային (պրոպան-2-ոլ) սպիրտ` անգույն 
հեղուկներ, վերջինս ստացվում է սինթետիկ եղանակով պրոպիլենից, օգտագործվում 
է ացետոնի և մետակրիլատների ստացման ժամանակ, որպես լուծիչ: 

20.14.22.300-20.14.22.400 ստորադիրքերը ներառում են ն- բուտիլային սպիրտ 
(բուտան-1-ոլ) և այլ բուտանոլներ (4 իզոմեր)` սեկբուտիլային (բուտան- 2 ոլ) և 
իզոբուտիլային (2-մեթիլպրոպան- 1- ոլ), անգույն հեղուկներ, օգտագործվում են 
օրգանական սինթեզում և որպես լուծիչներ: 

- ամիլային սպիրտ (պենտանոլ)` խմորային ամիլային սպիրտը ստացվում է 
սիվուխային յուղից (դասակարգվում է 24.66 դասում), որն իր հերթին ստացվում է 
էթիլային սպիրտի բազմաթորմամբ, ինչպես նաև կարող են սինթեզվել նավթի 
ճեղքաթորման (կրեկինգի) արդյունքում ստացված ածխաջրածնային գազերից 

- ամիլային սպիրտի իզոմերներ` գոյություն ունեն ութ հավանական իզոմերներ 

- հեքսանոլներ և հեպտանոլներ (հեքսիլային և հեպտիլային սպիրտ) 

- օկտանոլ (օկտիլային սպիրտ) և դրա իզոմերները 

- դոդեկան-1- ոլ (աուրիլային սպիրտ), հեքսադեկան-1-ոլ (ցետիլային սպիրտ) և 
օկտադեկան-1-ոլ (ստեարինային սպիրտ) 

- սպիրտ ալիլային 

- սպիրտ էթիլպրոպիլալիլային (2- էթիլ-2-հեքսեն-1-ոլ) 

- սպիրտ օլեիլային 

- սպիրտներ ացիկլիկ տերպենային, օրինակ՝ ֆիտոլ, հեշտությամբ վերածվում են 
հիդրաարոմատիկ միացությունների և մտնում են որոշ եթերային յուղերի մեջ, 
օրինակ՝ գերանիոլը, ցիտրանելոլը, լինալոլը, ռոդինոլը, ներոլը, որոնք օգտագործվում 
են օծանելիքի արտադրությունում 

Սպիրտներ ալիլային և սպիրտներ միատոմ չհագեցված, բացի ացիկլիկ տերպենային 
սպիրտներից 

 

Բացառվում է` 

- հում մեթիլային սպիրտը, որն ստացվում է բնափայտի չոր թորմամբ (չմաքրված 
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մեթիլային սպիրտ) (20.14.71) 

- ճարպային սպիրտները, 90 զանգ.% -ից պակաս մաքրությամբ (հաշվարկված ըստ 
չոր նյութի զանգվածի)` տարբեր սպիրտների բարդ խառնուրդներ (20.14.21) 

20.14.22.100 Սպիրտ մեթիլային (մեթանոլ) 
20.14.22.200 Սպիրտ պրոպիլային (պրոպան-1-ոլ) և սպիրտ իզոպրոպիլային (պրոպան-2-ոլ) 
20.14.22.300 Սպիրտ ն- բուտիլային (բուտան-1-ոլ) 
20.14.22.400 Բուտանոլներ այլ 
20.14.22.500 Սպիրտ ամիլային (պենտանոլ) և դրա իզոմերները 
20.14.22.600 Սպիրտներ միատոմ հագեցած այլ 
20.14.22.630 Սպիրտ օկտիլային (օկտանոլ) և դրա իզոմերները 
20.14.22.690 Սպիրտ լաուրիլային, սպիրտ ցետիլային, սպիրտ ստեարինային և սպիրտներ 

միատոմ հագեցած այլ 
20.14.22.700 Սպիրտներ միատոմ չհագեցած 
20.14.22.730 Սպիրտներ ացիկլիկ տերպենային 
20.14.22.750 Սպիրտներ ալիլային և սպիրտներ միատոմ չհագեցված, բացի ացիկլիկ տերպենային 

սպիրտներից 
20.14.23 Դիոլներ, երկատոմ սպիրտներ, բազմատոմ սպիրտներ, ցիկլային սպիրտներ և 

դրանց ածանցյալները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- դիոլներ, այլ բազմատոմ սպիրտներ (բացի գլիցերոլից), ցիկլիկ սպիրտներ և դրանց 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված ածանցյալները 

- էթիլենգլիկոլ (էթանդիոլ)` անգույն օշարականման հեղուկ, կծու հոտով, 
օգտագործվում է նիտրագլիկոլի (պայթուցիկ նյութ) արտադրությունում, որպես օլիֆի 
կամ ձիթալաքերի լուծիչ, որպես հակասառիչ ազդակ կամ օրգանական սինթեզում 

- պրոպիլենգլիկոլ (պրոպան-1,2- դիոլ), անգույն, մածուցիկ և խոնավածուծ հեղուկ  

- D-գլյուցիտ (սորբիտ), սպիտակ  խոնավածուծ փոշի, օգտագործվում է օծանելիքի, 
ասկորբինաթթվի (բժշկությունում օգտագործվող) և մակերևութաակտիվ ազդակների 
արտադրությունում, որպես գլիցերոլի փոխարինիչ և որպես խոնավարար 

- պենտատրիոլ, հեքսանտրիոլ և այլն 

- 2-էթիլ-2- (հիդրօքսիլմեթիլ) պրոպան- 1,3- դիոլ (եռմեթիլոլպրոպան)` օգտագործվում 
է ձիթալաքերի և ալկիդային ձյութերի, սինթետիկ չորացող յուղերի, ուրեթանային 
փրփուրի և պատվածքների արտադրությունում  

- պենտաէրիտրիտ` սպիտակ  փոշի, օգտագործվում է պայթուցիկ նյութերի և 
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պլաստիկների արտադրությունում 

- մաննիտ` սպիտակ  փոշի կամ հատիկներ, հանդիպում է բուսական աշխարհում 
(Flaxinus ornus), ստացվում է սինթեզի եղանակով, օգտագործվում է որպես թույլ 
լուծողական միջոցների և պայթուցիկ նյութերի արտադրությունում 

- քլորալհիդրատ (CCl3.CH(OH)2) (2,2,2- եռաքլոր- էթան- 1,1- դիոլ)` անգույն թունավոր 
բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է որպես քնաբեր և օրգանական 
սինթեզում 

- սպիրտ եռաքլոր- երրորդային- բուտիլային` օգտագործվում է բժշկությունում 

- էթքլորվինոլ` հանդիսանում է հոգեմետ նյութ 

- մենթոլ` երկրորդային սպիրտ, որը հանդիսանում է պղպեղադաղձային յուղի 
հիմնական բաղադրիչ, բյուրեղների տեսքով է, օգտագործվում է որպես հականեխիչ 
միջոց և այն 

- ցիկլահեքսանոլ, մեթիլ- և երկմեթիլցիկլահեքսանոլներ` բնորոշ հոտով 
միացություններ, օգտագործվում են որպես ձիթալաքերի լուծիչներ, իսկ 
երկմեթիլցիկլահեքսանոլը` օճառի պատրաստման համար 

- ստերիններ (ստերոլներ), հագեցած կամ չհագեցած ացիկլիկ սպիրտներ, որոնց 
կառուցվածքը ստացվում է պերհիդրո-1,2- ցիկլապենտաֆենատրենի ածխաջրածնից, 
3- ածխածնին միացված հիդրօքսիլային խմբից, 10- և 13-ածխածնում մեթիլային 
խմբով և 17- ածխածնին միացված 8-10 ածխածնային ատոմներից կազմված 
կողմնային շղթայով, հանդիպում են կենդանական աշխարհում 
(կենդանաստերիններ, կենդանաստերոլներ, այդ թվում նաև խոլեստերին 
(խոլեստերոլ)) և բուսական աշխարհում (ֆիտոստերիններ, ֆիտոստերոլներ) 

- ինոզիտներ (մարմնի հյուսվածքների բաղկացուցիչ բաղադրիչներ)` սպիտակ 
բյուրեղներ, գոյություն ունեն ինը իզոմերային ձևեր 

- տերպենիոլներ` յասամանի հոտով սպիրտներ, օգտագործվում են որպես հիմք 
հոտավետացնող նյութերի համար, լինում են ազատ վիճակում կամ շատ եթերային 
յուղերում բարդ եթերների տեսքով, արդյունաբերական տերպինեոլը սովորաբար 
ներկայացնում է իզոմերների խառնուրդ, անգույն յուղանման հեղուկ է, պինդ իզոմերը 
օգտագործվում է բժշկությունում, կարող է օգտագործվել նաև որպես մանրէասպան 

- տերպին` սպիտակ  նյութ, ստացվում է սինթետիկ եղանակով, բևեկնայուղից 
ստացվում է տերպենհիդրատ, որը անգույն բյուրեղների տեսքով, բուրավետ նյութ է, 
օգտագործվում է բժշկությունում, ինչպես նաև տերպենիոլի ստացման համար 
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- բորնեոլ (կամֆորա Բորնեո)` կամֆորա-կետոնին համապատասխան սպիրտ,  
սպիտակ զանգված է, նման է բնական կամֆորային, սենյակի ջերմաստիճանում 
ցնդող է 

- իզոբորնեոլ` թերթավոր բյուրեղներ, ալֆա-պինենից կամֆորայի վերածման 
գործընթացում հանդիսանում է միջանկյալ միացություն 

- սանտալոլ` հանդիսանում է սանդալի ծառի յուղի հիմնական բաղադրիչ  

- սպիրտ բենզիլային (ֆենիլմեթանոլ, ֆենիլկարբինոլ)` լինում է ազատ վիճակում կամ 
բարդ եթերների տեսքով յասամանի, բրաբիոնի և այլ բույսերի յուղերում, անգույն, 
բուրավետ հոտով հեղուկ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում և օլիֆների, 
արհեստական հոտավորիչների պատրաստման համար 

- ֆենիլէթանոլ (ֆենիլէթիլային սպիրտ)` հեղուկ, հանդիսանում է վարդի յուղի 
հիմնական բաղադրիչ 

- ֆենիլպրոպանոլ (ֆենիլպրոպիլային սպիրտ)` լինում է բուրավետ բալասանում, 
չինական դարչնային յուղում, այլ բույսերում, թանձր անգույն հեղուկ հակինթի թույլ 
հոտով 

- դարչնի սպիրտ`  ասեղների տեսքով, հակինթի հոտով նյութ  

- երկֆենիլմեթանոլ (երկֆենիլկարբինոլ, բենզհիդրոլ), բյուրեղանում է ասեղների 
տեսքով 

- եռֆենիլմեթանոլ (եռֆենիլկարբինոլ)` բյուրեղների տեսքով սպիրտ, հանդիսանում է 
ներկանյութերի կարևոր խմբի համար սկզբնական նյութ  

 

Բացառվում է` 

- սնկերում հայտնաբերված էրգոստերոլը, նախավիտամինը, որից 
անդրամանուշակագույն ճառագայթահարմամբ ստացվում է վիտամին D2 (21.10.51) 

- 20.59 դասի սորբիտը 

20.14.23.100 Էթիլենգլիկոլ (էթանդիոլ) 
20.14.23.200 Պրոպիլենգլիկոլ (1,2- պրոպանդիոլ) 
20.14.23.300 Սպիրտներ բազմատոմ այլ 
20.14.23.330 D-գլյուցիտ (սորբիտ) 
20.14.23.390 Գլիկոլներ (դիոլներ) այլ և սպիրտներ բազմատոմ այլ, բացի D-գլյուցիտից 
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20.14.23.500 Ածանցյալներ սպիրտների ացիկլիկ հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզացված 

20.14.23.700 Սպիրտներ ցիկլանային (ցիկլալկանային), ցիկլենային (ցիկլալկենային) և 
ցիկլատերպենային, սպիրտներ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 

20.14.23.730 Սպիրտներ ցիկլանային (ցիկլալկանային), ցիկլենային (ցիկլալկենային) և 
ցիկլատերպենային և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված 

20.14.23.750 Սպիրտներ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված 

20.14.24 Ֆենոլներ. ֆենոլասպիրտներ և ֆենոլների ածանցյալներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ֆենոլներ` ստացվում են բենզոլային օղակի ջրածնի մեկ և ավելի ատոմների 
փոխարինմամբ հիդրօքսիլային ռադիկալով (-OH), ջրածնի մեկ ատոմի փոխարինման 
արդյունքում ստացվում են միաֆենոլներ, ջրածնի երկու և ավելի ատոմների 
փոխարինման արդյունքում ստացվում են բազմաֆենոլներ, բացի այդ նման 
փոխարինում կարող է կատարվել նաև մեկ և ավելի բենզոլային օղակներում, 
ստանալով համապատասխանաբար միամիջուկային կամ բազմամիջուկային 
ֆենոլներ, բենզոլի հոմոլոգներում ջրածինը կարող է փոխարինվել հիդրօքսիլային 
խմբով` տոլուոլի դեպքում ստացվում է ֆենոլի հոմոլոգ (կրեզոլ), իսկ քսիլոլի դեպքում՝ 
քսիլենոլ 

- ֆենոլների կամ ֆենոլսպիրտների աղեր և մետաղ-ալկոհոլատներ  

- ֆենոլների կամ ֆենոլսպիրտների ածանցյալներ հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված 

- ֆենոլ (հիդրօքսիբենզոլ) (C6H5OH), 90զանգ.% և ավելի մաքրության` բնորոշ հոտով 
սպիտակ բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է քարածխային խեժի մասնակի 
թորման միջոցով կամ սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է որպես հականեխիչ 
նյութ դեղագործական արդյունաբերությունում, պայթուցիկ նյութերի, սինթետիկ 
ձյութերի, պլաստիկների, պլաստիկարարների և ներկանյութերի արտադրությունում 

- կրեզոլներ, 90զանգ.% և ավելի մաքրության (տոլուոլի ածանցյալներ` տարբեր 
համամասնությամբ պարունակվում է քարածխային յուղում)` o- կրեզոլ (ֆենոլի հոտով 
սպիտակ  փոշի, տարհոսող և դրա արդյունքում վերածվում է դարչնագույնի) m- 
կրեզոլ (կրեոզոտի հոտով անգույն կամ դեղնավուն յուղանման հեղուկ, ուժեղ բեկիչ), 
p- կրեզոլ (ֆենոլի հոտով անգույն  զանգված, լույսի ազդեցությունից վերածվում է 
կարմրավունի, հետո դարչնագույնի), ներառվուն են նաև խառը կրեզոլներ, 90զանգ.% 
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և ավելի կրեզոլի բոլոր իզոմերների գումարային պարունակությամբ 

- օկտիլֆենոլ, նոնիլֆենոլ և դրանց իզոմերները 

- քսիլենոլներ ((CH3)2.C6H3.OH), 90 զանգ.% և ավելի մաքրության` քսիլոլի ֆենոլային 
ածանցյալներ, հայտնի են վեց իզոմերները, որոնք ստանում են քարածխային 
յուղերից, ներառվում են նաև խառը քսիլենոլներ, 90 զանգ.% և ավելի քսիլենոլի բոլոր 
իզոմերների գումարային պարունակությամբ 

- թիմոլ (5- մեթիլ- 2-իզոպրոպիլֆենոլ)` ծոթորի հոտով անգույն բյուրեղների տեսքով 
նյութ, լինում է ծոթորի յուղում, օգտագործվում է բժշկությունում, օծանելիքի 
արտադրությունում և այլն 

- կարվակրոլ (2- մեթիլ- 5-իզոպրոպիլֆենոլ)` թիմոլի իզոմեր, սուր հոտով մածուցիկ 
հեղուկ, ստացվում է սուսամբարի յուղից 

- նավթոլներ (C10H7.OH), նավթալինից ստացված ֆենոլներ, լինում են երկու իզոմեր` 
ալֆա-նավթոլ (ֆենոլի թույլ հոտով անգույն  ասեղներ, մոխրագույն կտորներ կամ 
սպիտակ փոշի, թունավոր են, օգտագործվում են օրգանական սինթեզում 
(ներկանյութեր և այլն)), բետա-նավթոլ (ֆենոլի շատ թույլ հոտով անգույն փաթիլներ 
սպիտակ կամ բաց վարդագույն  փոշի, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 
(ներկանյութեր և այլն), բժշկությունում, ինչպես նաև որպես հակաօքիդիչ կաուչուկի 
արտադրությունում) 

- o- ֆենիլֆենոլ 

- 90 զանգ.% -ից պակաս մաքրության քսիլենոլը (20.14.73)  

- ռեզորցին (m- երկհիդրօքսիբենզոլ)` թույլ ֆենոլի հոտով երկատոմ ֆենոլ, 
բյուրեղանում է հաբերի կամ ասեղների տեսքով, անգույն է, օդում դառնում է 
դարչնագույն, օգտագործվում է սինթետիկ ներկանյութերի և պայթուցիկ նյութերի 
արտադրությունում, ինչպես նաև բժշկությունում և լուսանկարչությունում 

- հիդրոքինոն (քինոլ, p- երկհիդրօքսիբենզոլ)` փայլուն  փաթիլների տեսքով նյութ, 
օգտագործվում է օրգանական ներկանյութերի պատրաստման համար, 
բժշկությունում և լուսանկարչությունում, ինչպես նաև որպես հակաօքսիդիչ կաուչուկի 
արտադրությունում 

- 4,4' - իզոպրոպիլիդեներկֆենոլ (բիսֆենոլ A, երկֆենիլոլպրոպան), ունի սպիտակ 
փաթիլների տեսք 

- պիրոկատեխին (o- երկհիդրօքսիբենզոլ)` ֆենոլի թույլ հոտով, անգույն, փայլուն  
ասեղների կամ հաբերի տեսքով նյութ, օգտագործվում է դեղագործությունում, 
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լուսանկարչությունում և այլն 

- հեքսիլռեզորցին 

- հեպտիլռեզորցին 

- 2,5- երկմեթիլհիդրոքինոն (2,5- երկմեթիլքինոլ) 

- պիրոգալոլ` թեփուկների կամ փայլուն սպիտակ  փոշու տեսքով, առանց հոտի, 
թունավոր նյութ, օդում կամ լույսի ազդեցության տակ վերածվում է դարչնագույնի, 
օգտագործվում է ներկանյութերի պատրաստման համար, որպես խածատանյութ, 
լուսանկարչությունում և այլն 

- ֆլուրոգլյուցին` խոշոր, անգույն բյուրեղների տեսքով, ջրային լուծույթում 
ֆլուորեսցենտվող նյութ, օգտագործվում է որպես ազդանյութ քիմիական 
վերլուծությունում, բժշկությունում, լուսանկարչությունում և այլ 

- հիդրօքսիհիդրոքինոն (1,2,4- եռահիդրոքսիբենզոլ)` անգույն բյուրեղների կամ փոշու 
տեսքով նյութ, լույսի ազդեցության տակ մգանում է 

- երկհիդրօքսինավթալիններ (C10H6. (OH)2)` տասը միացություններից խումբ, 
ստացվում է նավթալինի մոլեկուլի օղակում ջրածնի երկու ատոմների փոխարինմամբ 
երկու հիդրօքսիլային խմբերով, որոշ միացություններ օգտագործվում են 
ներկանյութերի արտադրությունում 

- ֆենոլասպիրտներ` բուրավետ ածխաջրածիններից ստացված միացություններ, երբ 
բենզոլային օղակի ջրածնի մեկ ատոմը փոխարինվում է ֆենոլային հիդրօքսիլային 
խմբով, իսկ բենզոլային օղակից դուրս ջրածնի ատոմը փոխարինվում է սպիրտային 
հիդրօքսիլային խմբով, ֆենոլսպիրտներն ունեն և ֆենոլների, և սպիրտների 
հատկություններ (ֆենոլսպիրտներին դասվում է սալիցիլային սպիրտը, ունի սպիտակ 
բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է բժշկությունում) 

 

 

- ֆենոլների կամ ֆենոլսպիրտների ածանցյալներ, միացություններ, որոնք ստացվում 
են մեկ կամ ավելի ջրածնի ատոմների փոխարինմամբ հալոգենով, սուլֆախմբով (-
SO3H), նիտրախմբով (- NO2), նիտրոզախմբով (- NO) կամ դրանց ցանկացած 
զուգակցմամբ` 

- հալոգենացված ածանցյալներ` o- քլորֆենոլ ուժեղ հոտով հեղուկ, m- քլորֆենոլ, 
անգույն բյուրեղներ, p- քլորֆենոլ, անդուր հոտով  զանգված, p- քլոր-m- կրեզոլ (4- 
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քլոր-3-մեթիլֆենոլ), առանց հոտի ջրում թույլ լուծվող ախտահանիչ նյութ, հեշտ 
էմուլսվում է օճառով 

- սուլֆացված ածանցյալներ` ֆենոլսուլֆաթթուներ (HO.C6H4.SO3H)` ստացվում են 
ֆենոլի սուլֆացմամբ, նավթասուլֆաթթուներ` ստացվում են նավթոլի սուլֆացմամբ 
կամ սինթեզի այլ գործընթացների միջոցով (1-նավթոլ-4-սուլֆաթթու` անգույն փայլուն 
փաթիլներ կամ դեղնավուն սպիտակ փոշի, 1-նավթոլ-4-սուլֆաթթու` անգույն փայլուն 
փաթիլներ կամ դեղնավուն սպիտակ փոշի, 2-նավթոլ-6-սուլֆաթթու` բաց վարդագույն 
սպիտակ փոշի, 2-նավթոլ-7-սուլֆաթթու` սպիտակ փոշի, 1-նավթոլ-5-սուլֆաթթու` 
տարհոսող բյուրեղներ, 2-նավթոլ-8-սուլֆաթթու` դեղնավուն սպիտակ փոշի) 

- նիտրացված ածանցյալներ` o-, m-, p- նիտրաֆենոլներ (HO.C6H4.NO2)` դեղնավուն 
բյուրեղներ, օգտագործվում են օրգանական ներկանյութերի և դեղագործական 
արտադրատեսակների ստացման համար, երկնիտրաֆենոլներ (HO.C6H3.(NO2)2)` 
փոշիներ, օգտագործվում են պայթուցիկ նյութերի, ծծմբային ներկանյութերի 
ստացման համար, եռնիտրաֆենոլներ (HO.C6H2. (NO2)3)` փայլուն, դեղին, առանց 
հոտի բյուրեղներ, թունավոր, օգտագործվում են այրվածքների մշակման համար, 
ինչպես նաև որպես պայթուցիկ նյութ, երկնիտրա- o- կրեզոլներ, եռնիտրօքսիլենոլներ 

- նիտրոզացված ածանցյալներ՝ o-, m-, p- նիտրոզաֆենոլներ, կարող են մտնել 
ռեակցիայի մեջ քինոնի օքսիմների տաուտոմերական ձևով, նիտրոզանավթոլներ 

Բացառվում է` 

- 90 զանգ.% -ից պակաս մաքրության ֆենոլը (20.14.73)  

- 90 զանգ.% -ից պակաս մաքրության կրեզոլը (20.14.73)  

20.14.24.100 Միաֆենոլներ 
20.14.24.150 Ֆենոլ և դրա աղերը 
20.14.24.170 Կրեզոլներ և դրա աղերը 
20.14.24.190 Ֆենոլներ միատոմային այլ և դրանց աղերը 
20.14.24.300 Բազմաֆենոլներ և ֆենոլասպիրտներ 
20.14.24.330 Բիսֆենոլ A (երկֆենիլոլպրոպան) և դրա աղերը 
20.14.24.390 Բազմաֆենոլներ այլ (բացի բիսֆենոլից) և դրանց աղերը, ֆենոլասպիրտներ 
20.14.24.500 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլսպիրտների հալոգենացված, սուլֆացված, 

նիտրացված կամ նիտրոզացված, դրանց աղերը և եթերները 
20.14.24.530 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների, պարունակող միայն հալոգենային 

տեղակալիչներ, դրանց աղերը 
20.14.24.550 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների, պարունակող միայն սուլֆախմբեր, 

դրանց աղերը և եթերները 
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20.14.24.590 Ածանցյալներ ֆենոլների և ֆենոլասպիրտների հալոգենացված սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզացված այլ 

20.14.3 Թթուներ ճարպային միակարբոնային արդյունաբերական. կարբոնային թթուներ և 
դրանց ածանցյալները 

20.14.31 Միակարբոնային արդյունաբերական ճարպային թթուներ. զտումից ստացված 
թթվային յուղեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միակարբոնային տեխնիկական ճարպաթթուներ` ստացվում են բնական ճարպերի 
և յուղերի հիդրոլիզի կամ օճառացման արդյունքում 

- տեխնիկական ստեարինաթթու` բնորոշ հոտով սպիտակ պինդ նյութ, գնդիկների, 
փաթիլների կամ փոշու տեսքով, հեղուկ տաք վիճակում փոխադրվում է իզոթերմային 
ցիստեռններով 

- տեխնիկական օլեինաթու` բնորոշ հոտով յուղային հեղուկ, տարբեր գույների՝ 
անգույնից մինչև դարչնագույն 

- ճարպաթթուներ` կազմված են օլեինաթթվից և լինօլեաթթվից, ստացվում են 
մանրուռու հում յուղի թորումից, պարունակում են 90 զանգ.% և ավելի 
ճարպաթթուներ (հաշվարկված ըստ չոր նյութի զանգվածի) 

- թորած ճարպաթթուներ` ստացվում են տարբեր ճարպերի և յուղերի (օրինակ՝ 
կոկոսի, արմավենու յուղերի, տավարի պինդ ճարպի) հիդրոլիզային ճեղքմամբ և 
հետագա թորմամբ 

- ճարպաթթվի թորվածք` ստացվում է յուղերից և ճարպերից, վակուումային թորմամբ 
գոլորշու առկայությամբ, բնորոշվում է ազատ ճարպաթթվի բարձր պարունակությամբ 

- ճարպաթթուներ` ստացվում են մեծ մոլեկուլային կշռով սինթետիկ 
ածխաջրածինների կատալիզային օքսիդացմամբ 

- թթվային յուղեր` ստացվում են հում ճարպերի զտման և հանքային թթվով 
տարրալուծման արդյունքում  

 

Բացառվում է` 

- 85 զանգ.% և ավելի պարունակությամբ օլեինաթթուն (հաշվարկված ըստ չոր նյութի 
զանգվածի) (20.14.33) 

- 90 զանգ.% և ավելի պարունակությամբ այլ ճարպաթթուները (հաշվարկված ըստ չոր 
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նյութի զանգվածի) (20.14.32, 20.14.33) 

20.14.31.200 Թթու ստեարինային տեխնիկական 
20.14.31.300 Թթու օլեինային տեխնիկական 
20.14.31.500 Թթուներ ճարպային տեխնիկական, մանրուռու յուղից 
20.14.31.900 Թթուներ Ճարպային միակարբոնային տեխնիկական այլ 
20.14.31.950 Թթուներ ճարպային միակարբոնային տեխնիկական, թորման ենթարկված, այլ 
20.14.31.970 Թթուներ ճարպային միակարբոնային տեխնիկական, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.14.32 Ացիկլիկ միակարբոնային հագեցած թթուներ և դրանց ածանցյալները 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ացիկլիկ միակարբոնային հագեցած թթուներ և դրանց անհիդրիդները, 
հալոգենիդները, պերօքսիդներն ու պերօքսիթթուները, բարդ եթերները և աղերը, 
ինչպես նաև հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 
ածանցյալները (ներառյալ խառը ածանցյալները) 

- մեթիլացետատ (CH3.COO.CH3)` մրգի հոտով հեղուկ, ստացվում է փայտանյութի չոր 
թորման նյութերից, օգտագործվում է արհեստական մրգային բնահյութերի 
պատրաստման համար կամ որպես լուծիչ յուղերի, ձյութերի և թաղանթանյութի 
նիտրատի համար և այլն 

- էթիլացետատ (CH3.COO.C2H5)` մրգի հոտով անգույն, շատ շարժուն, հեշտ 
բոցավառվող հեղուկ, որը կարող է պարունակել էթանոլ (խառնուկի տեսքով), 
օգտագործվում է որպես լուծիչ թաղանթանյութի նիտրատի, ձիթալաքերի համար, 
օգտագործվում է նաև բժշկությունում 

- վինիլացետատ (CH3.COO.CH=CH2)` բնորոշ հոտով անգույն հեղուկ, մոնոմերն 
օգտագործվում է պոլիվինիլացետատի ստացման համար 

- ն- պրոպիլ և իզոպրոպիլացետատներ` օգտագործվում են արհեստական մրգային 
բնահյութերի պատրաստման համար 

- ն- բուտիլացետատ` անգույն հեղուկ, օգտագործվում է արհեստական մրգային 
բնահյութերի պատրաստման համար և որպես լուծիչ 

- իզոբուտիլացետատ` անգույն հեղուկ, օգտագործվում է արհեստական մրգային 
բնահյութերի պատրաստման համար և որպես լուծիչ 

- ն- պենտիլացետատ (ն- ամիլացետատ) և 3- մեթիլբուտիլացետատ 
(իզոամիլացետատ)` օգտագործվում են արհեստական մրգային բնահյութերի 



1104 
 

պատրաստման համար 

- 2- էթօքսիէթիլացետատ 

- բենզիլ-, տերպենիլ-, լինալիլ-, գերանիլ-, ցիտրոնելիլ-, անիզիլ-, պարատոլիլ-, 
ֆենիլէթիլ-, բորնիլ- և իզոբորնիլացետատներ` օգտագործվում են օծանելիքի 
արտադրությունում 

- գլիցերինի ացետատներ (միա-, երկ-, եռացետին) 

- քացախանհիդրիդ ((CH3.CO)2O)` գրգռիչ հոտով անգույն կծու հեղուկ, 
օգտագործվում է քիմիական սինթեզում 

- միա-, երկ-, եռաքլորքացախաթթուներ, դրանց աղերը և բարդ եթերները` 
միաքլորքացախաթթու (CH2.Cl.COOH), անգույն բյուրեղներ, երկքլորքացախաթթու 
(CH.Cl2.COOH), անգույն հեղուկ, եռքլորքացախաթթու ((CH2.Cl.COOH), սուր հոտով 
անգույն բյուրեղների տեսքով նյութ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում և 
բժշկությունում) 

- պրոպիոնաթթու (CH3. CH2.COOH), դրանց աղերը և բարդ եթերները` քացախաթթվի 
հոտով հեղուկ 

- կարագաթթուներ, դրանց աղերը և բարդ եթերները՝ ն- կարագաթթու (վատ հոտով, 
խիտ յուղանման անգույն հեղուկ, օգտագործվում է մորթիների մոխրազերծման 
համար), իզոճարպաթթու 

- վալերիանաթթուներ, դրանց աղերը և բարդ եթերները` ն- վալերիանաթթու շատ 
վատ հոտով, անգույն թափանցիկ, յուղանման հեղուկ, իզովալերիանաթթու 

- պալմիտինաթթու ((CH3.CH2)14 COOH)` ունի սպիտակ փոշու, փայլուն բյուրեղների 
կամ անգույն թեփուկների տեսք, հանդիպում է ճարպերում, գլիցերիդի տեսքով 

- կալցիումի պալմիտատ` օգտագործվում է օծանելիքի արտադրությունում 

- ալյումինի պալմիտատ` օգտագործվում է գործվածքներին անջրանցիկության 
հաղորդելու և քսայուղերի թանձրացման համար 

- նատրիումի, կալիումի, ամոնիակի պալմիտատներ (թեև ջրում լուծվող այս աղերը 
հանդիսանում են օճառ, դրանք դասակարգվում են տվյալ դիրքում) 

- ստեարինաթթու (CH3.(CH2)16. COOH)` մոմի նման, սպիտակ ոչ բյուրեղային  նյութ, 
հանդիպում է ճարպերում, գլիցերիդի տեսքով 

- կալցիումի ստեարատ` օգտագործվում է գործվածքներին անջրանցիկություն 
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հաղորդելու համար 

- մագնեզիումի ստեարատ` օգտագործվում է ձիթալաքերի արտադրությունում 

- ցինկի ստեարատ` օգտագործվում է բժշկությունում, կաուչուկի, պլաստմասսե և 
մոմլաթի արտադրությունում 

- ալյումինի ստեարատ` օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ ալյումինի 
պալմիտատը 

- պղնձի ստեարատ` օգտագործվում է գիպսի բրոնզապատման համար, ինչպես նաև 
որպես բուսապատմանը խոչընդոտող ազդակ 

- կապարի ստեարատ` օգտագործվում է որպես չորացուցիչ (սիկկատիվ) 

- նատրիումի, կալիումի, ամոնիակի ստեարատներ (թեև ջրում լուծվող այս աղերը 
օճառ են, սակայն դասակարգվում են տվյալ դիրքում) 

- բարդ եթերներ, ներառյալ էթիլ- և բուտիլստեարատներ (օգտագործվում են որպես 
պլաստիկարարներ) և գլիկոլստեարատ (օգտագործվում է որպես բնական մոմի 
փոխարինիչ) 

- մրջնաթթու (H.COOH)` շարժուն, անգույն, գրգռիչ հոտով կծու հեղուկ, օդում ծխող, 
լինում է բնական կամ ստացվում է սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է ներկման, 
դաբաղման, լատեքսի մակարդման ժամանակ, որպես հականեխիչ միջոց բժշկության 
մեջ կամ օրգանական սինթեզի ժամանակ 

- մրջնաթթվի աղեր, դրանք են՝ նատրիումի ֆորմիատը (H.COO.Na), հոսուն  սպիտակ 
փոշի, օգտագործվում է բժշկության մեջ, դաբաղման և օրգանական սինթեզի 
ժամանակ, կալցիումի ֆորմիատը ((H.COO)2Ca), ալյումինի ֆորմիատը ((H.COO)3AL), 
սպիտակ փոշի, օգտագործվում է մանածագործական արդյունաբերության մեջ 
անջրանցիկություն հաղորդելու համար. նիկելի ֆորմիատը ((H.COO)2Ni), 
օգտագործվում է որպես խածանյութ և յուղի հիդրոգենացման կատալիզորդ 

- մրջնաթթվի եթերներ, դրանք են՝ մեթիլֆորմիատը (H.COO.CH3), անգույն հեղուկ 
դուրեկան հոտով, էթիլֆորմիատը (H.COO.C2H5), անգույն, շարժուն, ցնդող և հոսուն 
հեղուկ ռոմի հոտով, բենզիլ, բորնիլ, ցիտրոնելիլ, գերանիլ, իզոբորնիլ, լինալիլ, 
մենթիլ, ֆենիլէթիլ, ռոդինիլ և տերպենտիլ-ֆորմիատներ, օգտագործվում են 
օծանելիքի պատրաստման համար  

- քացախաթթու(CH3.COOH)` ստացվում է բնափայտի չոր թորման կամ սինթետիկ 
եղանակով, թթու հեղուկ կծու քացախին բնորոշ սուր հոտով, ցրտից պնդանում է՝ 
առաջացնելով անգույն բյուրեղներ (սառցային քացախաթթու), ֆոսֆորի, ծծմբի և 
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շատ օրգանական նյութերի համար համարվում է լուծիչ, տեխնիկական 
քացախաթթուն ունի թեթևակի դեղնավուն գույն և շատ հաճախ այրուքի թեթևակի 
հոտ, օգտագործվում է մանածագործական արտադրության մեջ, դաբաղման 
ժամանակ, որպես լատեքսի մակարդիչ կամ ացետատների, պլաստիֆիկատորների, 
դեղագործական նյութերի և այլնի արտադրության համար 

- քացախաթթվի աղեր, դրանք են՝ նատրիումի ացետատը (CH3.COO.Na), անգույն, 
անհոտ բյուրեղների կամ անջուր սպիտակ կամ թույլ դեղին փոշու տեսքով նյութ, 
օգտագործվում է որպես խածանյութ և շատ քիմիական պատրաստուկների 
պատրաստման համար, կոբալտի ացետատը ((CH3.COO)2.Co), հոսող, 
մանուշակագույն կարմիր բյուրեղներ քացախաթթվի հոտով, կալցիումի ացետատը 
((CH3.COO)2.Ca), մաքուր վիճակում անգույն բյուրեղներ, պղնձի հիդրօքսացետատը 
(CH3.COO.Cu.OH), երկնագույն ասեղների կամ մանր  թեփուկների տեսքով նյութ, օդի 
հետ շփման ժամանակ քայքայվում է և դառնում կանաչավուն, պղնձի չեզոք 
ացետատը ((CH3.COO)2.Cu), կանաչաերկնագույն փոշի կամ մանր բյուրեղներ, օդի 
հետ շփումից քայքայվում և վեր է ածվում սպիտակավուն փոշու, կապարի չեզոք 
ացետատը ((CH3.COO)2Pb) անգույն, բաց դեղին կամ երկնագույն բարակ բյուրեղներ 
կամ հիմնային ացետատը, օրինակ՝ Pb(CH3COO)2.(PbO.H2O)), խիտ սպիտակ փոշի, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ և որպես ռեակտիվ քիմիական վերլուծությունների 
համար, լիթիումի և կալիումի ացետատները օգտագործվում են բժշկության մեջ, 
քրոմի, ալյումինի և երկաթի ացետատները՝ որպես խածատանյութ 

 - էթիլքլորֆորմիատ (քլորքացախաթթվի էթիլ եթեր)` անգույն արցունքաբեր 
հեղուկ խեղդող հոտով, բոցավառվող, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- ացետիլքլորիդ (CH3.CO.Cl)` անգույն հեղուկ, օդում արձակում է աչքերը գրգռող 
ծուխ, ունի ուժեղ հոտ 
- ացետիլբրոմիդ (CH3.CO.Br)` ունի նույն հատկությունները, ինչ որ քլորիդը, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- միա-, երկ- և եռբրոմքացախաթթուներ, դրանց աղերը և բարդ եթերները 

- ն-հեքսանային (կապրոնային) և 2-էթիլկարագաթթուներ, դրանց աղերը և բարդ 
եթերները  

- ն-օկտանային (կապրիլային) և 2-էթիլհեքսանային թթուներ, դրանց աղերը և բարդ 
եթերները 

Բացառվում է` 

- 10 զանգ.% կամ պակաս քացախաաթթվի պարունակությամբ ջրում քացախաթթվի 



1107 
 

սննդային լուծույթները (10.84.11) 

- չզտած ստեարինաթթվի աղերը և բարդ եթերները (20.41.31, 20.41.44, 20.59) 

- գլիցերոլի միա-, երկ-, եռաստեարատները, ճարպերի էմուլգատորները, եթե դրանք 
ունեն արհեստական մոմերի բնութագրեր (20.41.44) կամ 20.59 ենթակարգում 

- 90 զանգ.%-ից պակաս մաքրության ճարպաթթուները (հաշվարկված ըստ անջուր 
նյութի) (20.14.31) 

20.14.32.100 Եթերներ քացախաթթվի, բարդ 
20.14.32.150 Էթիլացետատ 
20.14.32.170 Վինիլացետատ 
20.14.32.190 Եթերներ քացախաթթվի, բարդ այլ 
20.14.32.200 Թթու միա-, երկ-, եռքլորքացախային, պրոպիոնաթթու, կարագաթթու, 

վալերիանաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները 
20.14.32.300 Թթու պալմիտինային, դրա աղերը և բարդ եթերները 
20.14.32.350 Թթու պալմիտինային 
20.14.32.370 Աղեր և բարդ եթերներ պալմիտինաթթվի 
20.14.32.400 Թթու ստեարինային, դրա աղերը և եթերները 
20.14.32.430 Աղեր ստեարինաթթվի 
20.14.32.450 Թթու ստեարինային 
20.14.32.470 Եթերներ բարդ ստեարինաթթվի 
20.14.32.500 Մրջնաթթու, դրա աղերը և եթերները 
20.14.32.530 Մրջնաթթու 
20.14.32.550 Աղեր և բարդ եթերներ մրջնաթթվի 
20.14.32.700 Քացախաթթու և դրա աղերը, անհիդրիդ քացախի 
20.14.32.710 Քացախաթթու 
20.14.32.730 Ացետատ նատրիումի 
20.14.32.750 Ացետատկոբալտի 
20.14.32.770 Անհիդրիդ քացախի 
20.14.32.790 Աղեր քացախաթթվի (բացի նատրիումի և կոբալտի ացետատներից) 
20.14.32.800 Լաուրինաթթու և թթուներ այլ, աղեր և բարդ եթերներ 
20.14.32.850 Թթու լաուրինային, դրանց աղերը և բարդ եթերները 
20.14.32.890 Թթուներ հագեցած ացիկլիկ միակարբոնային այլ, աղեր և բարդ եթերներ 
20.14.33 Չհագեցած միակարբոնային ցիկլաալկանային, ցիկլաալկենային թթուներ կամ 

բազմակարբոնային ացիկլիկ ցիկլատերպենային թթուներ և այդ 
միացությունների ածանցյալները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միակարբոնային, ցիկլանային հագեցած թթուներ, ցիկլենային կամ 
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ցիկլատերպենային թթուներ, ացիկլիկ բազմակարբոնային թթուներ և դրանց 
ածանցյալները  

  

20.14.33.100 - 20.14.33.500 ստորադիրքերը ներառում են միակարբոնային 
ացիկլիկ չհագեցած թթուներ և դրանց աղերը, բարդ եթերները և այլ ածանցյալները, 
այդ թվում՝ 

- ակրիլաթթու (CH2=CH.COOH)` անգույն հեղուկ կծու հոտով, հեշտ պոլիմերացվում է, 
համարվում է մոնոմեր բազմաակրիլային թթուների և այլ ակրիլային պոլիմերների 
համար 

- մետակրիլաթթու, որի բարդ եթեթների պոլիմերներն իրենցից ներկայացնում են 
պլաստմասսա 

- օլեինաթթու (C18H34O2)` հանդիպում է ճարպերում և յուղերում գլիցերիդների 
տեսքով, անգույն հեղուկ առանց հոտի, բյուրեղանում է ասեղների ձևով մոտ 4օC 
ջերմաստիճանում (ջրում լուծվող օլեինաթթվի աղերը համարվում են օճառներ, 
օրինակ՝ նատրիումի, կալիումի, ամոնյակի օլեատները, բայց դասակարգվում են այս 
դիրքում) 

- լինօլեաթթու (C18H3202)` պարունակվում է վուշի յուղում գլիցերիդի տեսքով, 
ջրազրկող թթու է 

- լինօլենաթթու (C18H3002) 

- հեպտինաթթու և օկտինաթթու 

- հագեցած արոմատիկ միակարբոնային թթուներ և դրանց աղերը, բարդ եթերները և 
այլ ածանցյալները, այդ թվում՝ 

- բենզոյաթթու (C6H5.COOH)` հանդիպում է որոշ խեժերում և բալասաններում, 
պատրաստվում է սինթետիկ եղանակով, բյուրեղանում է առաջացնելով սպիտակ 
ասեղներ կամ փայլուն սպիտակ թեփուկներ, մաքուր թթուն անհոտ է, համարվում է 
հականեխիչ և պահածոյացնող միջոց, դրա աղերն են ամոնիակի, նատրիումի, 
կալիումի և կալցիումի բեզոատները, բարդ եթերներն են՝ բենզիլ-, նավթիլ-, մեթիլ-, 
էթիլ-, հերանիլ-, ցիտրոնելիլ-, լինալիլ- և ռոդինիլբենզոատները  

- բենզոյաթթվի ածանցյալներ, դրանք են՝ բենզոիլի պերօքսիդը, սպիտակ, 
հատիկավոր,  պինդ նյութ, օգտագործվում է բժշկության մեջ, կաուչուկի և 
պլաստմասսայի արտադրությունում, յուղերի, ճարպերի, ալյուրի և այլնի 
սպիտակեցման համար, բենզոիլ քլորիդը (C6H5.CO.CL), սպիտակ բյուրեղների 
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տեսքով, անգույն, բնորոշ հոտով, արցունքաբեր նյութ, օդում ծխում է, 
նիտրոբենզոյաթթուները (o-, m-, p-) (NO2.C6H4.COOH), նիտրոբենզոիլքլորիդները (o-, 
m-, p-) (NO2C6 H4.CO.CI), քլորբենզոյաթթուները(CL.C6 H4.COOH), 
երկքլորբենզոյաթթուները (CL2 C6H3. COOH) 

- ֆենիլքացախաթթու (C6 H5 CH2. COOH)` փայլուն, սպիտակ  սկավառակների 
տեսքով, ծաղկի հոտով նյութ, օգտագործվում է օծանելիքի արտադրության մեջ և 
հոտավորիչներում, պենիցիլինի և թունաքիմիկատների, ամֆետամինի 
արտադրության մեջ, դրա հիմնական բարդ եթերներն են՝ էթիլֆենիլացետատը, 
մեթիլֆենիլացետատը և o-մեթոքսիֆենիլացետատը  

- ֆենիլպրոպինաթթուներ (նավթոլային) 

- միակարբոնային ցիկլանային, ցիկլենային կամ ցիկլատերպենային թթուներ, դրանց 
աղերը, բարդ եթերները և այլ ածանցյալները, այդ թվում՝ ցիկլահեքսանկարբոնային, 
ցիկլապենտկարբոնային թթուները 

- միակարբոնային արոմատիկ չհագեցած թթուներ, դրանց աղերը, բարդ եթերները և 
այլ ածանցյալները, այդ թվում՝ դարչնաթթուն (C6H5CH=CH.COOH), որը 
պարունակվում է դարչնայուղում և տոլուանյան և պերուանյան բալասաններում, 
անգույն բյուրեղներ, դրանց աղերն են՝ նատրիումի և կալիումի ցինամատները, իսկ 
բարդ եթերներն են՝ մեթիլ-, էթիլ-, բենզիլ- և պրոպիլցինամատները, օգտագործվում 
են օծանելիքի արտադրությունում  

- բազմակարբոնային ացիկլիկ թթուներ, դրանց բարդ եթերները, աղերը և 
ածանցյալները, այդ թվում՝ 

- թրթնջկաթթու (HOOC.COOH)` բարակ բյուրեղների տեսքով անգույն, թափանցիկ, 
թունավոր նյութ է, օգտագործվում է որպես սպիտակեցնող ազդակ կտորների և 
քուղերի համար, որպես խածանյութ մանածագործական արդյունաբերության մեջ, 
օրգանական սինթեզում, դրանց աղերը՝ ամոնիակի, կալիումի, նատրիումի, 
կալցիումի, երկաթի և ամոնիակ-երկաթի օքսալատներ, բարդ եթերները՝ երկմեթիլ- և 
երկէթիլօքսալատներ 

- ադիպինաթթու (HOOC. (CH2)4. COOH)` բյուրեղանում է առաջացնելով անգույն 
ասեղներ, օգտագործվում է մի շարք պլաստմասսայի պատրաստման համար, 
օրինակ՝ բազմամիդի 

- ազելաինաթթու`  դեղնավունից մինչև սպիտակ գույնի փոշի, օգտագործվում է 
պլաստիկների ստացման համար (ալկիդային խեժեր, բազմամիդներ, 
բազմուրեթաններ) և օրգանական սինթեզում 
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 - սեբացինաթթու` սպիտակ թերթիկների տեսքով նյութ, օգտագործվում է որպես 
կայունարար պլաստմասսայի մեջ (ալկիդային խեժերում, մալեինային և այլ 
բազմաեթերներում, բազմուրեթաններում), պլաստմասսայի արդյունաբերության մեջ 

- մալեինային անհիդրիդ` անգույն  զանգված, օգտագործվում է պլաստմասսայի 
(բարդ բազմաեթերների) պատրաստման համար և օրգանական սինթեզի այլ 
բնագավառներում 

- մալեինաթթու (HOOC.CH= CH.COOH)` խոշոր, անգույն բյուրեղների կամ ձուլածո 
չորսվակների տեսքով նյութ, օգտագործվում է որոշ պլաստիկների պատրաստման 
համար (օրինակ՝ բարդ բազմաեթերների) 

- մալոնաթթու (HOOC.CH2.COOH)` բյուրեղանում է առաջացնելով խոշոր, անգույն 
թեփուկներ, բարդ եթերներ, այդ թվում՝ երկէթիլմալոնատ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզներում (օրինակ՝ դեղերի, ինչպիսիք են բարբիտուրատները)  

- սաթաթթու (HOOC.(CH2)2.COOH)` անգույն բյուրեղների տեսքով նյութ, առանց 
հոտի, թափանցիկ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- բազմակարբոնային ցիկլատերպենյան, ցիկլանային, ցիկլենային թթուներ, դրանց 
բարդ եթերները և աղերը 

Բացառվում է՝ 

- 85 զանգ.%-ից պակաս մաքրությամբ օլեինաթթուն (ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով) և 90 զանգ.%-ից պակաս մաքրությամբ այլ ճարպաթթուները 
(ջրազրկված չոր նյութի հաշվարկով) (26.46) 

20.14.33.100 Թթու ակրիլային և դրա աղերը, թթուներ միակարբոնային այլ 
20.14.33.200 Եթերներ բարդակրիլային թթվի 
20.14.33.300 Թթու մետակրիլային և դրա աղերը 
20.14.33.400 Եթերներ բարդ մետակրիլային թթվի 
20.14.33.500 Թթուներ օլեինային, լինօլային և լինօլենային, դրանց աղերը և բարդ եթերները 
20.14.33.600 Թթու բենզոյական, դրա աղերը և բարդ եթերները, պերօքսիդ բենզոիլի, 

ֆենիլքացախաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները 
20.14.33.630 Թթու բենզոյական, դրա աղերը և բարդ եթերները 
20.14.33.650 Պերօքսիդ բենզոիլի, բենզոիլքլորիդ 
20.14.33.670 Թթու ֆենիլքացախային, դրա աղերը և բարդ եթերները 
20.14.33.700 Թթուներ արոմատիկ միակարբոնային, դրանց անհիդրիդները, 

հալոգենանհիդրիդները, պերօքսիդները, պերօքսիթթուները և դրանց ածանցյալները 
այլ 
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20.14.33.800 Թթուներ թրթնջկային, ազելաինային, մալեինային, թթուներ և աղեր ցիկլանային 
(ցիկլաալկանային), ցիկլենային (ցիկլաալկենային), թթու ադիպինյան, դրա աղերը և 
բարդ եթերները, անհիդրիդ մալեինային 

20.14.33.830 Թթուներ թրթնջկային, ազելաինային, մալեինային, ցիկլանային (ցիկլաալկանային), 
ցիկլենային (ցիկլաալկենային) և դրանց աղերը 

20.14.33.850 Թթու ադիպինյան, դրա աղերը և բարդեթերները 
20.14.33.870 Անհիդրիդ մալեինային 
20.14.34 Բազմակարբոնային և կարբոնային բուրավետ թթուներ թթվածին պարունակող 

լրացուցիչ ֆունկցիոնալ խմբերով. դրանց ածանցյալները, բացի սալիցիլաթթվից 
և դրա աղերից 
 
 

20.14.34.100 - 20.14.34.400 ստորադիրքերը ներառում են արոմատիկ 
բազմակարբոնային թթուներ, դրանց բարդ եթերները, աղերը և այլ ածանցյալները, 
դրանք են՝ 

- ֆտալային անհիդրիդ (C6H4.(CO)2O)` բյուրեղանում է առաջացնելով թափանցիկ 
սպիտակ ասեղներ,  զանգվածներ կամ սպիտակ թեփուկներ (փաթիլներ), շատ թեթև 
է և ծավալային, ունի բնորոշ հոտ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 
(պլաստիկների՝ ալկիդային խեժերի և պլաստիֆիկատորների և այլն) 

- բենզոլերկկարբոնաթթուներ (o-,m-,p-) (C6H4(COOH)2)` բյուրեղներ, որոնք 
օգտագործվում են սինթետիկ ներկերի, պլաստիկների (ալկիդային խեժերի) և 
պլաստիֆիկատորների պատրաստման համար, բարդ եթերները ներառում են 
երկմեթիլ-, երկէթիլ-, երկբութիլ-, երկօկտիլ-, երկնոնիլ-, երկդեցիլ- կամ 
երկցիկլահեքսիլօրթոֆտալատներ և օրթոֆտալաթթվի այլ բարդ եթերներ, օրինակ՝ 
էթիլենգլիկոլյան պարզ եթերների ֆտալատներ, ինչպես նաև տերեֆտալաթթվի 
երկմեթիլ և այլ բարդ եթերներ  

- երկքլորֆտալային և եռքլորֆտալաթթուներ և դրանց անհիդրիդները 

- կարբոնաթթուներ, որոնք պարունակում են սպիրտային խմբեր, դրանց բարդ 
եթերները, աղերը և այլ ածանցյալներ, դրանք պարունակում են ինչպես սպիրտային 
գործառնական խումբ 

(-CH2OH,>CHOH կամ -COH) կամ թթվային գործառնական խումբ (-COOH), որոնք 
միմյանց հետ համագործակցում են ըստ իրենց բնույթի, հետևաբար, որպես սպիրտ 
այդ միացությունները կարող են տալ պարզ եթերներ, բարդ եթերներ և այլ 
ածանցյալներ, իսկ որպես թթու դրանք կարող են առաջացնել աղեր, բարդ եթերներ և 
այլն 
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- կաթնաթթու (CH3.CH(OH).COOH)` պատկանում է սպիրտային թթուների խմբին, 
ստացվում է գլյուկոզի խմորման կամ կաթնային խմորիչի միջոցով շաքարեղեգի 
մշակման ժամանակ, շատ խոնավածուծ  զանգված կամ ամուր, օշարականման 
հեղուկ, անգույն կամ թեթևակի դեղին գույնի, օգտագործվում է բժշկության մեջ, 
կաշվի ներկման, ինչպես նաև մոխրազերծման համար, տեխնիկական թթվի գույնը 
փոխվում է դեղինից մինչև շականակագույն, ունի անդուր, շատ թթու հոտ, 
դեղագործական թթուները սովորաբար պարունակում են 75% կամ ավելի 
կաթնաթթու  

- կաթնաթթվի աղեր՝ կալցիումի, ստրոնցիումի, մագնեզիումի, ցինկի, ծարիրի, 
երկաթի, սնդիկի և բիսմուտի լակտատներ, եթերներ՝ էթիլ- և բութիլլակտատներ, 
օգտագործվում են որպես լուծիչներ լաքերի համար  

- գինեթթու (HOOC.CH(OH).CH(OH).COOH)` պատկանում է սպիրտային թթուների 
խմբին, ունի թափանցիկ անգույն բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է ներկման 
ժամանակ, լուսանկարչության մեջ, խմորի քիմիական փխրեցուցիչի 
արտադրությունում և բժշկության մեջ 

- գինեթթվի աղեր՝ նատրիումի տարտրատ, կալիումի տարտրատ, մաքրված թթու 
գինեթթվական կալիում (կալիումի ջրածնական տարտրատ, գինեքար) (չի ներառվում 
չմաքրված գինեքարը – 11.02.20), կալցիումի տարտրատի մանր բյուրեղներ (չի 
ներառվում կալցիումի տարտրատը-20.59), կալիումի ծարիրկալիումական 
տարտրատ, նատրիում-կալիումական տարտրատ և երկաթ-կալիումական տարտրատ 

- գինեթթվի եթերներ՝ Էթիլտարտրատներ, բութիլտարտրատներ, 
պենտիլտարտրատներ 

- կիտրոնաթթու, ստացվում է ցիտրուսային թարմ մրգերից, ինչպես նաև գլյուկոզի 
կամ սախարոզի խմորումից որոշ ցիտրոմիցետների օգնությամբ, բյուրեղանում է 
խոշոր, անգույն, թափանցիկ պրիզմայի ձևով կամ , սպիտակ, հոտ չունեցող փոշու 
տեսքով, օգտագործվում է խմիչքների պատրաստման համար, մանածագործական 
արտադրությունում, գինեգործության, բժշկության մեջ, ցիտրատների պատրաստման 
ժամանակ և այլն 

- կիտրոնաթթվի աղեր՝ լիթիումի ցիտրատ, կալցիումի ցիտրատ (չի ներառվում 
չմաքրված կալցիումի ցիտրատը-20.59), ալյումինի ցիտրատ, օգտագործվում է 
ներկման ժամանակ որպես խծանյութ, երկաթի ցիտրատ, օգտագործվում է 
լուսանկարչության մեջ, կիտրոնաթթվի եթերներ՝ եռէթիլցիտրատ, եռբութիլցիտրատ 

- գլյուկոնաթթու` սովորաբար լինում է ջրային լուծույթի տեսքով, և դրա աղերը, 
կալցիումական աղը օգտագործվում է, օրինակ՝ բժշկության մեջ, գունազրկման 
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համար և որպես բետոնի հավելանյութ 

- գլյուկոհեպտոնաթթու և դրա աղերը, օրինակ՝ կալցիումի գլյուկոհեպտոնատը 

- ֆենիլգլիկոլաթթու և խնձորաթթու (HOOC.CH(OH)2.COOH)` հոսող, անգույն 
զանգված, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, բժշկության մեջ և այլն 

- ֆենոլային գործառնական խմբեր պարունակող կարբոնաթթուներ, դրանց բարդ 
եթերները, աղերը և այլ ածանցյալները` (ֆենոլաթթուները ցիկլիկ (արոմատիկ) 
թթուներ են, որոնք պարունակում են ինչպես թթվային խումբ (COOH), այնպես էլ մեկ 
կամ ավելի (-OH) խմբեր միջուկում, ամենապարզ ֆենոլաթթուն ունի (OH.C6H4.COOH) 
բանաձևը)  

- սուլֆասալիցիլաթթու (սալիցիլսուլֆաթթու) 

- p-հիդրօքսիբենզոյական թթու`  նյութ, որի բարդ եթերները՝ մեթիլ- p- 
հիդրօքսիբենզոատը, էթիլ- p- հիդրօքսիբենզոատը, պրոպիլ- p- հիդրօքսիբենզոատը 
օգտագործվում են որպես պահածոյացնող նյութեր 

- կրեզոտինաթթուներ 

- ացետիլ-o-կրեզոտինաթթուներ 

- գալաթթու ((OH)3.C6H2.COOH)` բարակ, փայլուն, անգույն, բաց դեղնավուն, առանց 
հոտի բյուրեղների տեսքով նյութ, ստացվում է դաբաղային ընկույզներից 
(կնոպերսներից), օգտագործվում է ներկերի, թանաքների պատրաստման համար, 
լուսանկարչության մեջ, որպես խածանյութ դաբաղման ժամանակ և այլն, դրա 
հիմնական աղերը և բարդ եթերները՝ հիմնային գալաթթվային բիսմութ, ոչ 
բյուրեղային փոշի, կիտրոնադեղնավուն գույնի, առանց հոտի, կապակցող և կլանող 
միջոց, օգտագործվում է բժշկության մեջ, մեթիլգալատ, ունի բյուրեղների տեսք, 
օգտագործվում է որպես ախտահանիչ միջոց, կապակցող միջոց, ինչպես նաև 
ակնաբուժության մեջ, պրոպիլգալատ 

- հիդրօքսինավթոնաթթուներ և հիդրօքսիանտրացենկարբոնաթթուներ 

- ալդեհիդային և կետոնային գործառնական խմբեր պարունակող կարբոնաթթուներ, 
դրանց բարդ եթերները և աղերը` դրանք են ալդեհիդաթթուները, պարունակում են 
ինչպես ալդեհիդային խումբ (-CHO), այնպես էլ թթվային խումբ (-COOH), 
կետոնաթթուները, պարունակում են ինչպես կետոնային խումբ (>C=O), այնպես էլ 
թթվային խումբ (-COOH), այդ թթուների ամենակարևոր բարդ եթերներից է 
էթիլացետա-ացետատը և դրա նատրիումական ածանցյալը 

- այլ կարբոնաթթուներ` պարունակում են լրացուցիչ թթվածին պարունակող խմբեր, 
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դրանց բարդ եթերները, աղերը և այլ ածանցյալները՝ անիսաթթու 
(CH3.O.C6H4.COOH), ստացվում է անիսալդեհիդի, անետոլի, անիսոնի յուղի 
օքսիդացումից, անգույն բյուրեղների տեսքով, անետոլի թեթև հոտով նյութ, 
օգտագործվում է որպես հականեխիչ միջոց, բժկության մեջ և ներկանյութերի 
արտադրությունում 

 

Բացառվում է՝ 

- սալիցիլաթթուն և դրա աղերը (21.10.10)  

20.14.34.100 Երկբուտիլօրթոֆտալատներ և երկօկտիլօրթոֆտալատներ 
20.14.34.130 Երկբուտիլօրթոֆտալատներ 
20.14.34.150 Երկօկտիլօրթոֆտալատներ 
20.14.34.200 Երկնոնիլ- և երկդեցիլօրթոֆտալատներ, բարդ եթերներ օրթոֆտալային թթվի, այլ 
20.14.34.230 Երկնոնիլ- և երկդեցիլօրթոֆտալներ 
20.14.34.250 Եթերներ բարդ օրտոֆտալային թթվի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.14.34.300 Անհիդրիդ ֆտալային, թթու ֆտալաթթու և դրա աղերը 
20.14.34.330 Անհիդրիդ ֆտալային 
20.14.34.350 Թթու տերեֆտալային և դրա աղերը 
20.14.34.400 Երկմեթիլտերեֆտալատ, թթուներ արոմատիկ բազմակարբոնային, դրանց 

անհիդրիդները և ածանցյալները, այլ 
20.14.34.430 Երկմեթիլտերեֆտալատ 
20.14.34.450 Թթուներ արոմատիկ բազմակարբոնային, դրանց անհիդրիդները և ածանցյալները, 

այլ 
20.14.34.700 Կիտրոնաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները, թթուներ կարբոնային սպիրտային, 

ֆենոլային, ալդեհիդային և կետոնային գործառնական խմբերով 
20.14.34.730 Կիտրոնաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները 
20.14.34.750 Կարբոնաթթուներ սպիրտային, ֆենոլային, ալդեհիդային և կետոնային 

գործառնական խմբերով 
20.14.4 Օրգանական միացություններ ազոտ պարունակող ֆունկցիոնալ խմբերով 

20.14.41 Միացություններ ամինային ֆունկցիոնալ խմբով 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամինային գործառնական խմբով օրգանական միացություններ 

- ամիններ` օրգանական ազոտային միացություններ ամինային գործառնական 
խմբով (այսինքն խմբով, որն ստացվում է ամիակից մեկ, երկու կամ երեք ջրածնի 
ատոմը համապատասխանաբար մեկ, երկու կամ երեք ալկիլային կամ արիլային 
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ռադիկալներով («R») տեղակալմամբ, մեթիլ, էթիլ ֆենիլ և այլն, եթե ամիակում 
տեղակալվում է ջրածնի միայն մեկ ատոմ, ապա ստացվում է առաջնային ամին 
(R.NH2), երկու ատոմի դեպքում ստացվում է երկրորդային ամին (R-NH-R), երեքի 
դեպքում՝ երրորդային ամին 

- նիտրոզամիններ, որոնք կարող են փոխազդել քինոնիմինի օքսիդներին տաուտոմեր 
ձևով 

- ամինների աղեր (օրինակ՝ նիտրատներ, ացետատներ, ցիտրատներ) և ամինների 
տեղակալված ածանցյալներ (օրինակ՝ հալոգենացված, սուլֆիդացված, 
նիտրատացված կամ նիտրոզացված ածանցյալներ) 
- երկազոտացված ամիններ և դրանց աղերը, որոնք նոսրացված են մինչև 
ստանդարտ խտության ազոներկեր ստանալու համար 

- ացիկլիկ միատոմանի ամիններ և դրանց ածանցյալները, աղերը, այդ թվում՝ 
- մեթիլամին (CH2.NH2)` անգույն, բոցավառվող գազ սուր ամիակի հոտով, 
օգտագործվում է օրգանական ներկերի ստացման համար, դաբաղման 
արտադրությունում և այլն 

- երկմեթիլամին ((CH3)2.NH)` նման է մեթիլամինին, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում որպես ռետինացման արագացուցիչ 

- եռմեթիլամին ((CH3)3.N)` նման է մեթիլամինին, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում 

- էթիլամին, երկէթիլամին և ալիլիզոպրոպիլամին  

- բազմատոմ ացիկլիկ ամիններ և դրանց ածանցյալները, դրանց աղերը, այդ թվում՝ 

- էթիլեներկամին (NH2.CH2.CH2.NH2) և դրա աղերը` ամիակի թույլ հոտով կծու անգույն 
հեղուկ 

- հեքսամեթիլեներկամին (NH2.(CH2)6.NH2) և դրա աղերը` բնորոշ հոտով բյուրեղներ, 
ասեղներ կամ երկարավուն սկավառակներ, մաշկի վրա թողնում են թունավոր 
ազդեցություն և առաջացնում վնասվածքներ, օգտագործվում են սինթետիկ թելքերի 
(բազմամիդների) արտադրության համար 

- միատոմ կամ բազմատոմ ցիկլանային, ցիկլենային կամ ցիկլատերպենային 
ամիններ և դրանց ածանցյալները, դրանց աղերը, օրինակ՝ ցիկլահեքսիլամին, 
երկմեթիլամինացիկլահեքսան և այլն  

- միաամիններ արոմատիկ, դրանց ածանցյալները և աղերը, այդ թվում՝ 
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- անիլին (C6H5NH2)` անգույն, յուղային հեղուկ, թույլ բուրավետ հոտով, 
օգտագործվում է ներկերի, դեղանյութերի ստացման համար 

- անիլինի աղեր 

- անիլինի ածանցյալներ` օգտագործվում են որպես կիսաարտադրանք ներկերի 
համար, դրանք են՝ հալոգենացված ածանցյալները (քլորանիլիններ), սուլֆացված 
ածանցյալները (m -և p-ամինաբենզոլսուլֆաթթուներ, օրինակ՝ սուլֆանիլաթթու), 
նիտրացված ածանցյալները (նիտրաանիլին և այլն), նիտրոզացված ածանցյալները 
(որտեղ ջրածնի մեկ կամ երկու ատոմները, բացի ամինային գործառույթներ 
պարունակողներից, տեղակալված են մեկ կամ ավելի նիտրոզախմբերով, օրինակ՝ 
նիտրոզաանիլին, մեթիլնիտրոզաանիլին), սուլֆահալոգենացված, 
նիտրահալոգենացված և նիտրասուլֆացված ածանցյալները, ալկիլային 
ածանցյալները (N-մեթիլանիլին և N,N-երկմեթիլանիլին, N-էթիլանիլին, և N,N-
երկէթիլանիլին) 

- տոլուիդիններ 

- երկֆենիլամին ((C6H5)2.NH)` երկրորդային ամին, բյուրեղանում է առաջացնելով 
մանր անգույն թերթիկներ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում (ներկեր և այլն) 

- 1- նավթիլամին (ալֆա-նավթիլամին) (C10H7NH2)` բյուրեղանում է առաջացնելով 
սպիտակ ասեղներ, բայց կարող է լինել զանգվածի կամ  թեփուկների տեսքով 
սպիտակ կամ շագանակագույն, լույսի ազդեցությունից դառնում է բաց 
մանուշակագույն, ունի սուր հոտ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում և պղնձե 
և այլ հանքաքարերի հարստացման համար 

- 2- նավթիլամին (բետա-նավթիլամին) (C10H7NH2)` սպիտակ փոշի կամ սադափե 
թեփուկներ, առանց հոտի, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում (ներկեր և այլն), 
համարվում է քաղցկեղածին, այդ պատճառով դրա հետ անհրաժեշտ է վերաբերվել 
զգույշ 

- քսիլիդիններ 

- ամֆետամին (INN) 

- արոմատիկ բազմատոմ ամիններ, դրանց ածանցյալները և աղերը, այդ թվում՝ 
- o-,m-, p-ֆենիլեներկամին (C6H4(NH2)2)՝ o-ֆենիլեներկամին (անգույն միակլինային 
բյուրեղներ, օդում մգանում են), m-ֆենիլեներկամին (անգույն ասեղներ, օդում 
դառնում են կարմիր), p-ֆենիլեներկամին (սպիտակից մինչև բաց ծիրանագույն 
բյուրեղներ են)  
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- երկամինատոլուոլներ (CH3C6H3. (NH2)2) 

- N-ալկիլֆենիլեներկամիններ, օրինակ՝ N,N-երկմեթիլ-ֆենիլեներկամին 

- N-ալկիլտոլիլեներկամիններ, օրինակ՝ N,N-երկէթիլ-3, 4-տոլիլեներկամին 

- բենզիդին (NH2.C6H4.C6H4NH2)` փայլուն, սպիտակ, բյուրեղյա թեփուկների տեսքով 
դուրեկան հոտով նյութ, օգտագործվում է ներկերի ստացման համար և անալիտիկ 
քիմիայում 

- բազմատոմ ամիններ (բազմամիններ)` համարվում են երկ- և եռֆենիլմեթանի և 
դրանց հոմոլոգների ածանցյալներ (քառամեթիլ- և քառաէթիլ-
երկամիներկֆենիլմեթան և այլն) 

- ամինա- և երկամիներկֆենիլամիններ 

- երկամինստիլբեն 

Բացառվում է՝ 

- տեղակալված ածանցյալները, որտեղ ամինային գործառույթի ջրածնի մեկ կամ 
երկու ատոմը տեղակալված է մեկ կամ երկու հալոգենա-, սուլֆա-(-SO3H), նիտրա- (-
NO2), կամ (-XO) խմբերով կամ դրանց ցանկացած զուգակցմամբ 

20.14.41.100 Միաամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, աղեր այդ միացությունների 
20.14.41.130 Մեթիլամին, երկմեթիլամին, եռմեթիլամին և դրանց աղերը 
20.14.41.150 Երկէթիլամին և դրա աղերը 
20.14.41.170 Ացիլամիններ և դրանց ածանցյալները, այլ, աղեր այդ միացությունների 
20.14.41.200 Բազմամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.41.230 Էթիլեներկամին և դրա աղերը 
20.14.41.250 Հեքսամեթիլեներկամին և դրա աղերը 
20.14.41.270 Բազմամիններ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները, այլ, այդ միացությունների աղերը 
20.14.41.300 Միաամիններ և բազմամիններ ցիկլանային (ցիկլաալկանային) և ցիկլատերպենային, 

աղեր և ածանցյալներ այդ միացությունների 
20.14.41.500 Միաամիններ արոմատիկ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.41.510 Անիլին և դրա աղերը 
20.14.41.530 Ածանցյալներ անիլինի և դրանց աղերը 
20.14.41.550 Տոլուիդիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.41.570 Միաամիններ արոմատիկ այլ, դրանց ածանցյալները և աղերը 
20.14.41.700 Պոլիամիններ արոմատիկ և դրա ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.42 Ամինամիացություններ թթվածին պարունակող ֆունկցիոնալ խմբով, բացի 

լիզինից և գլյուտամինային թթվից 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամինամիացություններ, ներառյալ թթվածին պարունակող գործառնական խումբը 

«Ամինամիացություններ թթվածին պարունակող գործառնական խմբով» 
տերմինը նշանակում է ամինամիացություններ, որոնք պարունակում են ամինային 
գործառնական խմբին ի լրացում մեկ կամ ավելի թթվածնային գործառնական խմբեր 
(սպիրտային, պարզ եթերային, ֆենոլային, քացախային, ալդեհիդային, կետոնային, 
ոչ մետաղական թթուների անօրգանական թթու բարդ եթերային), ինչպես նաև 
դրանց բարդ օրգանական եթերները 

- ամինասպիրտներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները, այդ թվում՝ 

- միաէթանոլամին (NH2(CH2CH2OH))` մածուցիկ անգույն հեղուկ, օգտագործվում է 
դեղագործական նյութերի, օճառի և այլնի պատրաստման համար  

- երկէթանոլամին (NH(CH2CH2OH)2)` անգույն բյուրեղների կամ անգույն հեղուկի 
տեսքով նյութ, օգտագործվում է թթու գազերի ստացման համար, դաբաղման 
գործընթացում կաշու փափկեցման համար և օրգանական սինթեզում 

- եռէթանոլամին (N((CH2CH2OH)2)` մածուցիկ հեղուկ, օգտագործվում է որպես հիմք 
օճառի, էմուլսիաների արտադրության հետ կապված արտադրության 
բնագավառներում և գործվածքի մշակման և վերջնամշակման համար 

- (2-բենզոիլօքսի-2-մեթիլբութիլ) երկմեթիլամոնիում քլորիդ`  սպիտակ փոշի, 
օգտագործվում է որպես տեղային անզգայացնող միջոց 

- մեկլոֆենոկսատ 

- արնոլոլ 

- սարպոգրելատ 

- արիլէթանոլամիններ  

- քառամեթիլ- և քառաէթիլ-երկամինաբենզհիդրոլ  

Այս միացությունները պարունակում են մեկ կամ ավելի սպիրտային հիդրօքսիլ 
խմբեր և մեկ կամ ավելի ածխածնի ատոմի հետ կապված ամինախմբեր, դրանք 
պարունակում են ինչպես միայն սպիրտների, դրանց պարզ կամ բարդ եթերների 
գործառնական խմբեր, այնպես էլ այդ գործառնական խմբերի զուգակցումը: 
Ցանկացած թթվածնային գործառույթ, որը գտնվում է ելքային ամինոսպիրտներին 
միացած ոչ հիմնական սեգմենտում, դասակարգման ժամանակ ուշադրւթյան չի 
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արժանանում:   

- ամինանավթոլներ և այլ ամինաֆենոլներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները և այդ 
միացությունների աղերը (դրանք ֆենոլի միացություններ են, որտեղ ջրածնի մեկ կամ 
մի քանի ատոմ տեղակալված է ամինախմբով (NH2)) և որպես թթվածնային 
գործառնական խմբեր պարունակում են միայն ֆենոլային գործառնական խմբեր, 
դրանց պարզ կամ բարդ եթերները կամ դրանց զուգակցությունը) այդ թվում՝ 
ամինահիդրօքսինավթալենսուլֆաթթուներ,(օրինակ՝ 7-ամինա-1-հաֆտալ-3-
սուլֆաթթու (գամմա թթու), 8-ամինա-1-նաֆտո-3,6-երկսուլֆաթթու (H թթու)), o-,m- և 
p-ամինաֆենոլներ, ամինա- o-,m- և p-կրեզոլներ, երկամինաֆենոլներ, 
ամինաֆենոլների պարզ սպիրտներ՝ անիզիդիններ, երկանիզիդիններ 
(բիանիզիդիններ), ֆենետիդիններ, կրեզիդիններ, 5-նիտրո-2-պրոպօքսիանիլին (2-
ամինա-4-հիտրոֆենոլ n-պրոպիլեթեր), ինչպես նաև երկֆենիլամինի 
հիդրոածանցյալները և դրանց աղերը 

- ամինաալդեհիդներ, ամինակետոններ և ամինաքինոններ, դրանց աղերը (դրանք 
միացություններ են, որտեղ ամինախումբը կապված է ալդեհիդային (-CHO) խմբի, 
կետոնային (>C=O) կամ քինոնային խմբի հետ), այդ թվում՝ ամինաբենզալդեհիդներ, 
եռմեթիլ- և եռէթիլ-երկամինաբենզոֆենոններ, ամինա- և երկամինա-
անտրաքինոններ, անտրիմիդներ 

- ամինաթթուներ, դրանց բարդ եթերները և աղերը (այդ միացությունները 
պարունակում են մեկ կամ ավելի կարբոնային թթվածնային գործառնական խումբ և 
մեկ կամ ավելի ամինային գործառնական խումբ, որպես թթվածնային գործառնական 
խմբեր պարունակում են միայն թթուներ, դրանց բարդ եթերները կամ 
անհիդրիդները, հալիդները, պերօքսիդները և պերօքսիթթուները կամ դրանց 
զուգակցությունը, չի ներառվում ելքային ամինաթթուներին միացված ցանկացած 
թթվածնային գործառնական խումբ ոչ հիմնական սեգմենտում), այդ թվում՝ գլիցին 
(ամինաքացախաթթու, գլիցիկոլ) (NH2CH2COOH) (ունի խոշոր, անգույն, կանոնավոր 
ձևի բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում), սարկոզին 
(CH3NHCH2COOH) (գլուցինի մեթիլ ածանցյալն է, իրենից ներկայացնում է 
պրիզմայանման ձևի բյուրեղներ), ալանին (2- ամինապրոպիոնաթթու) (պինդ 
ասեղաձև բյուրեղներ են), բետա-ալանին (3-ամինապրոպիոնաթթու) (ունի 
բյուրեղների տեսք), ֆենիլալանին, վալին (ալֆա-ամինաիզովալերիանաթթու) (ունի 
բյուրեղների տեսք), լեյցին (ալֆա-ամինաիզոկապրոնաթթու) (ստացվում է 
սպիտակուցների հիդրոլիզի միջոցով), ասպարագինաթթու (ունի բյուրեղների տեսք), 
o-ամինաբենզոյաթթու (անտրանիլաթթու) (ստացվում է սինթետիկ եղանակով, 
օգտագործվում է սինթետիկ ինդիգոների պատրաստման համար, դրա 
ածանցյալներից է մեթիլանտրանիլատը), m-ամինաբենզոյաթթու, p-
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ամինաբենզոյաթթու, (օգտագործվում է ներկերի, արհեստական օծանելիքի և 
ցավազրկող միջոցների ստացման համար, ինչպես նաև դրանց վիտամինային 
ակտիվության շնորհիվ բժշկության մեջ, դրանց ածանցյալները պարունակում են 
էթիլ- և բութիլ- p-ամինաբենզոատներ, նովոկայինի հիդրոքլորիդ (հիդրոքլորիդ 
երկէթիլամինաէթիլ-p-ամինաբենզոատների), ոչ մեծ անգույն բյուրեղներ, առանց 
հոտի, օգտագործվում են տեղային անզգայացման համար), ֆենիլգիցին, լիզադիմատ 

- ամինա-սպիրտա-ֆենոլներ, ամինա-թթվա-ֆենոլներ և այլ ամինամիացություններ 
թթվածնային գործառույթով, այդ թվում՝ թիրոզին (p- հիդրօքսիֆենիլալանին), սերին 
(ալֆա-ամինա-բետա-հիդրօքսիպրոպինաթթու), ամինասալիցիլաթթուներ 
(պարունակում են 5-ամինասալիցիլաթթու և 4-ամինասալիցիլաթթու,  նյութեր են, 5-
ամինասալիցիլաթթուն օգտագործվում է անօրգանական սինթեզում, օրինակ՝ ազո- և 
ծծմբային ներկերի արտադրության համար, 4-ամինասալիցիլաթթվի նատրիումական 
աղը՝ բժշկության մեջ թոքախտի բուժման համար), մեդիֆոքսամին (N,N-երկմեթիլ-
2,2-երկֆենոքսիէթիլամին) (ացեգալ գործառնական խմբով ամինամիացություն), 
պրոպոքսիցաին 

 

Բացառվում է՝ 

- լիզինը և գլուտամինաթթուն (21.10.20) 

20.14.42.300 Ամինասպիրտներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները, իրենց կառուցվածքում միայն 
մեկ թթվածին պարունակող գործառնական խումբ ունեցող, դրանց աղերը 

20.14.42.330 Միաէթանոլամինև դրա աղերը 
20.14.42.350 Երկէթանոլամին և դրա աղերը 
20.14.42.370 Եռէթանոլամին և դրա աղերը 
20.14.42.390 Ամինասպիրտներ, դրանց պարզ և բարդ եթերները, իրենց կառուցվածքում միայն 

մեկ թթվածին պարունակող գործառնական խումբ ունեցող, դրանց աղերը, այլ 
20.14.42.900 Ամինամիացություններ, իրենց կառուցվածքում թթվածին պարունակող գործառական 

խմբեր ունեցող, բացի ամինասպիրտներից, լիզինից, գլուտատամինաթթվից և դրանց 
աղերից և եթերներից 

20.14.43 Ուրեիններ և ուրեիդներ. կարբօքսիմիդային ֆունկցիոնալ խմբերով 
միացություններ. նիտրիլային ֆունկցիոնալ խմբերով միացություններ. դրանց 
ածանցյալները 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ուրեիններ, միզանյութի ածանցյալներ են և ստացվում են -NH2 խմբի ջրածնի մեկ 
կամ մի քանի ատոմների ալիցիկլիկ կամ արիլային ռադիկալներով տեղակալմամբ, 
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հիմնական ուրեինները ներառում են՝ p-էթօքսիֆենիլմիզանյութ (դուլցիտ), 
երկէթիլերկֆենիլմիզանյութ (ցենտրալիտ) 

- ուրեիդներ, ստացվում են միզանյութից -NH2 խմբի ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմը 
տեղակալելով թթվային ռադիկալներով 

- սախարին կամ 1,2-բենզինզոտիազոլին-3-OH 1,1 երկօքսիդ` սպիտակ փոշի, առանց 
հոտի, քաղցր համով, դրա նատրիումական և ամոնիակային աղերն ունեն ավելի 
ցածր քաղցրացնող հատկություն, բայց ավելի հեշտ լուծվող են (ներառվում են նաև 
այս երկու նյութերից միայն մեկը պարունակող հաբերը)  

- սախարինի աղեր 

- իմիդներ, (R=NH) ընդհանուր բանաձևով, որտեղ R-ը երկհիմնային ացիլային 
ռադիկալ է, դրանց թվին են դասվում՝ սուկցինիմիդը և ֆտալիմիդը, օգտագործվում 
են քիմիական սինթեզում, գլուտետիմիդը, օգտագործվում է որպես հոգեմետ միջոց 

- իմիդների ածանցյալներ և աղեր  

- իմիններ, ինչպես և իմիդները բնութագրվում են =NH խմբով, բայց այն միացած է ոչ 
թթվային օրգանական ռադիկալին (R2C=NH) 

- գուանիդիններ` դիտվում է որպես միզանյութի ածանցյալ, ստացվում է (>C=O) խմբի 
թթվածինը տեղակալելով (=NH) իմինախմբով, ստացվում է նաև սպիտակուցների 
օքսիդացումից կամ սինթետիկ եղանակով, հանդիսանում է բյուրեղյա, անգույն և 
հոսող նյութ  

- գուանիդինների ածանցյալներ՝ երկֆենիլգուանիդին, երկ-o-տոլիլգուանիդին, o-
տոլիլերկգուանիդին, հանդիսանում են կաուչուկի ռետինացման արագարարներ 

- ալդիմիններ, (R.CH=N.R1) ընդհանուր բանաձևով, որտեղ R և R1 իրենցից 
ներկայացնում են ալկիլային կամ արիլ ռադիկալներ են (մեթիլ, էթիլ, ֆենիլ և այլն) 
կամ երբեմն ջրածին, օգտագործվում են տետինատեխնիկական 
արդյունաբերությունում, դրանց թվին են դասվում՝ էթիլիդենանիլինը, 
բութիլիդենանիլինը, ալդոլ-ալֆա-և-բետա-նավթիլամինները, էթիլեն-p-տոլուիդինը 

- պարզ իմինաեթերներ 

- ամիդիններ 

- 2,6-երկքլորֆենոլինդոֆենոլ 

20.14.43.500 - 20.14.43.700 ստորադիրքերը ներառում են գործառնական 
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նիտրիլային (նիտրիլներ) խումբ պարունակող միացություններ (նիտրիլներ), դրանց 
ընդհանուր բանաձևն ունի R.CX տեսքը, որտեղ R-ը ալկիլ կամ արիլ ռադիկալ է կամ 
երբեմն ազոտ, միա-, երկ- կամ եռնիտրիլները մոլեկուլում պարունակում են, 
համապատասխանաբար, մեկ, երկու կամ երեք ցիանական ռադիկալ (-CN), դրանց 
թվին են դասվում՝ 

- ակրիլանիտրիլ 

- 1-ցիանագուանիդին (երկցիաներկամիդ) 

- ացետալդեգիդի ցիանահիդրին 

- ացետանիտրիլ 

- ադիպանիտրիլ 

- ամինաֆենիլացետանիտրիլ 

- բենզանիտրիլ 

- ացետոնի ցիանահիդրին 

- ցիանացետամիդ  
- ցիանապինակոլին 

- հիդրօքսիֆենիլացետանիտրիլ 

- իմինաերկացետանիտրիլ 

- նիտրոբենզանիտրիլ 

- նավթանիտրիլ 

- նիտրոֆենիլացետանիտրիլ 

- ֆենիլցիանամիդ 

- եռցիանաեռմեթիլամին 

- մեթադոն-կիսամթերք (1NN) 

 

Բացառվում է՝ 

- որպես դեղաբուժական պատրաստուկների հիմք հանդիսացող ամիդները (21.10.20, 
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20.10.32) 

- սախարինը (20.14.43) 

- անօրգանական թթուների օրգանական իմիդների ածանցյալները (20.14.44)  

- սախարինի և դրա աղերի խառնուրդից և սննդամթերքից, ինչպիսին է լակտոզան, 
կազմված և որպես մարդկանց սնունդ օգտագործվող բաղադրությունները (10.89.19) 

- սախարինի և դրա աղերի խառնուրդից և նյութերից, բացի սննդամթերքից, 
ինչպիսին են նատրիումի հիդրոկարբոնատը (նատրիումի բիկարբոնատ) և 
գինեթթուն, կազմված բաղադրությունները (20.59) 

- միզանյութը (NH2.CO.NH2), ածխաթթվի երկամիդը (20.15.32 և 20.15.72) 

20.14.43.100 Ուրեիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.43.200 Սախարին և դրա աղերը 
20.14.43.300 Իմիդներ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը (բացի սախարինից) 
20.14.43.400 Իմիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
20.14.43.500 Ակրիլանիտրիլ 
20.14.43.600 1-Ցիանգուանիդին (երկցիաներկամիդ) 
20.14.43.700 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում նիտրիլային խումբ ունեցող, այլ 
20.14.44 Միացություններ ազոտ պարունակող այլ ֆունկցիոնալ խմբերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- երկազա-, ազա- և ազօքսիմիացություններ, որոնք բնութագրվում են կրկնակի 
կապով կապված ազոտի երկու ատոմներով 

- երկազամիացություններ՝ երկազոնային աղեր, որոնք ունեն RN2
+X- ընդհանուր 

բանաձև, որտեղ «R»-ը համարվում է օրգանական ռադիկալ, իսկ «X»-ը անիոն, 
օրինակ՝ քլորաբենզոլերկազոնիումի քառաֆտորբորատ, բենզոլերկազոնիում 
(ներառվում են կայունացած կամ չկայունացած երկազոնային աղեր, նոսրացված 
մինչև ստանդարտ խտության երկազոնային աղեր ազոներկեր ստանալու համար 
(օրինակ՝ ավելացնելով չեզոք աղ, ինչպիսին է նատրիումի սուլֆատը) 

- RN2 ձևի ընդհանուր բանաձևով միացություններ, որտեղ R-ը համարվում է 
օրգանական ռադիկալ, օրինակ՝ երկազոմեթանը, էթիլերկազոացետատը 

 R2 
 - միացություններ R1-N=N-N< ձևի ընդհանուր բանաձևով, որտեղ R1-ը և R2-ը 
 R3

 

օրգանական ռադիկալներ, իսկ R3-ը կամ օրգանական ռադիկալ, կամ ջրածին, 
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օրինակ՝ երկազաամինաբենզոլը, N-մեթիլերկազոամինաբենզոլը, 3,3-երկֆենիլ-1-p-
տոլիլեռազենը 

- ազո-միացություններ, պարունակում են R'N=NR2, որտեղ R'-ը և R2-ը համարվում են 
օրգանական ռադիկալներ, որոնց ածխածնի մեկ ատոմը անմիջապես կապված է 
ազոտի ատոմներից մեկի հետ, օրինակ՝ ազոբենզոլը, ազոտոլուոլները, 
ազոնավթալինները, 2,21-երկմեթիլ-2,21-ազոերկպրոպիոնիտրիլը, 
ամինաազոբենզոլսուլֆոթթուները, p-ամինաազոբենզոլը 

- ազօքսիմիացություններ, R'-N2O-R2 ընդհանուր բանաձևով, որտեղ թթվածնի ատոմը 
կապված է ազոտի երկու ատոմներից մեկի հետ և որտեղ R'-ը և R2-ը 
համարվում են արիլյան ռադիկալներ, , բաց դեղին գույնի նյութեր են, դրանք 
ներառում են՝ ազօքսիբենզոլ, ազօքսիտոլուոլ, p-ազօքսիանիզոլ, p-ազօքսիֆենետոլ, 
ազօքսիբենզոյաթթու, ազօքսիդարչնաթթու, ազօքսիտոլուիդին  

- միայն հիդրազինի և հիդրօքսիլամինի օրգանական ածանցյալներ, այդ թվում՝ 

- ֆենիլհիդրազին 

- տոլիլհիդրազին 

- մեթիլֆենիլհիդրազին 

- բրոմֆենիլհիդրազին 

- բենզիլֆենիլհիդրազին 

- նավթիլհիդրազին 

- ֆենիլհիդրօքսիլամին 

- նիտրոզաֆենիլհիդրօքսիլամին 

- երկմեթիլգլիօքսիմ 

- ֆենիլգլյուկասազոն 

- ֆենիլգլիօքսիմ 

- ացետալդեհիդի ֆենիլհիդրազոն 

- ացետալդօքսիմ 

- ացետաֆենօքսիմ 
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- ացետօքսիմ 

- բենզալդեհիդի կիսակարբազոն 

- բենզալդօքսիմ 

- բենզիլիդենացետօքսիմ 

- հիդրօքսամաթթուներ 

- երկֆենիլկարբազիդ 

- կիսակարբազիդ (կարբամիլհիդրազին) 

- ֆենիլկիսակարբազիդ (1-կարբամիլ-2-ֆենիլհիդրազին) 

- հիդրազոնիական աղեր չորրորդային և հիմքեր 

- կարբոնաթթուների հիդրազիդներ 

- հիդրազիդիններ 

20.14.44.500 - 20.14.44.900 ստորադիրքերը ներառում են՝ 

- իզոցիանատներ 

- իզոցիանիդներ (կարբիլամիններ) 

- կարբոնաթթուների ազիդներ 

- անօրգանական թթուների օրգանական տեղակալված ամիդային ածանցյալներ 
(բացի ածխաթթվից) և անօրգանական թթուների օրգանական տեղակալված 
իմիդային ածանցյալներ 

- կալցիումի ցիկլամատ (կալցիումի ցիկլոհեքսիլ- սուլֆամատ) 

- օկտամեթիլպիրոֆոսֆորամիդ 

- երկմեթիլնիտրոզաամին 

- մեթիլեռանիտրոֆենիլնիտրամին (տետրիլ) և այլն 

- նիտրոգուանիդին 

 

Բացառվում է՝ 
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- օրգանական ներկող նյութերը (20.12)  

20.14.44.200 Երկազամիացություններ, ազամիացություններ և ազօքսիմիացություններ 
20.14.44.300 Ածանցյալներ օրգանական հիդրազինի և հիդրօքսիլամինի 
20.14.44.500 Իզոցիանատներ 
20.14.44.900 Միացություններ այլ ազոտ պարունակող գործառնական խմբերով, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.14.5 Ծծմբաօրգանական միացություններ և այլ տարաօրգանական միացություններ. 

տարացիկլային միացություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.14.51 Ծծմբաօրգանական միացություններ և այլ տարաօրգանական միացություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ծծումբօրգանական և օրգանա-անօրգանական այլ միացություններ, օրգանական 
միացություններ, որոնց մոլեկուլները, բացի ջրածնի, թթվածնի կամ ազոտի 
ատոմներից, պարունակում են նաև այլ ոչ մետաղների կամ մետաղների ատոմներ, 
օրինակ՝ ծծմբի, արսենի, սնդիկի կամ կապարի 

- ծծմբաօրգանական միացություններ, որոնց մոլեկուլները պարունակում են 
անմիջականորեն ածխածնի ատոմի (ատոմների) հետ կապված ծծմբի ատոմ 
(ատոմներ) և միացություններ, որոնց մոլեկուլները պարունակում են, ի լրացում ծծմբի 
ատոմի (ատոմների), անմիջականորեն ածխածնի ատոմի (ատոմների) հետ կապված 
մետաղների կամ ոչ մետաղների այլ ատոմ (ատոմներ), դրանց թվին են պատկանում՝ 

- երկթիոկարբոնատներ (քսանտոգենատներ)` բարդ երկեթերներ կամ 
երկթիոկարբոնաթթվի բարդ միաեթերների աղեր և համապատասխանում են CS(OR) 
(SR') ընդհանուր բանաձևին, որտեղ R-ը օրգանական ռադիկալ է, R'-ը մետաղ 
(նատրիում, կալիում և այլն) կամ օրգանական ռադիկալ, դրանք են՝ նատրիումի 
էթիլերկթիոկարբոնատը (էթիլքսանտոգենատ), օգտագործվում է սինթետիկ ինդիգոյի 
պատրաստման և հանքաքարի հարստացման համար, կալիումի 
էթիլերկթիկարբոնատը (էթիլքսանտոգենատ), ունի յուղանման, դեղնավուն 
բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է որպես հարստացման ազդակ կապարե և ցինկե 
հանքաքարերի համար և որպես հակամակաբուծական կամ հակասնկային միջոց, 
մեթիլ-, բութիլ-, պենտիլ- և բենզիլ-երկթիոկարբոնատները (քսանտոգենատներ) 

- թիոկարբամատներ` թիոկարբամինաթթվի (NH2 .CO.SH կամ NH2.CS.OH) (ազատ 
վիճակում գոյություն չունեն) աղեր և եթերներ, անկախ նրանից NH2 խմբի ջրածնի 
ատոմները տեղակալված են, թե ոչ ալկիլային կամ արիլային խմբերով 

- երկթիոկարբամատներ` ներառում են երկթիոկարբամինաթթվի աղեր և բարդ 
եթերներ, անկախ նրանից NH2 խմբի ջրածնի ատոմները տեղակալված են, թե ոչ 
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ալկիլային կամ արիլային խմբերով, տեղակալված երկթիոկարբամինաթթվի 
մետաղական աղերը (օրինակ՝ ցինկի երկբութիլ-երկթիոկարբամատ) օգտագործվում 
են որպես ռետինացման արագարարներ ռետինատեխնիկական արդյունաբերության 
մեջ 

- թիուրամ միա-, երկ- կամ եռասուլֆիդներ, ալկիլտեղակալված ածանցյալները 
(օրինակ՝ տետրա-էթիլթիուրամերկսուլֆիդը) օգտագործվում են որպես ռետինացման 
արագարարներ 

- սուլֆիդներ (կամ պարզ թիոեթերներ)` պարզ եթերներ, որտեղ թթվածնի ատոմը 
տեղակալված է ծծմբի ատոմով, դրանք են՝ մեթիոնինը (սպիտակ սկավառակներ են 
կամ փոշիներ), երկմեթիլսուլֆիդը և երկֆենիլսուլֆիդը (անգույն հեղուկներ են շատ 
անդուր հոտով), թիոերկգլիկոլը կամ բիս (2-հիդրոքսիէթիլ) սուլֆիդը (հեղուկ է, 
օգտագործվում է մանածագործական արտադրությունում որպես գործվածքի վրա 
նկարելու ներկերի լուծիչներ), թիոանիլին կամ 4,41-երկամինաերկֆենիլ սուլֆիդ 

- թիոամիդներ, այդ թվում՝ թիոմիզանյութը (NH2.CS.NH2)` թիոածխածնային թթվի 
երկամիդ, համարվում է միզանյութի ծծմբային համանմանը, փայլուն, սպիտակ 
բյուրեղների տեսքով նյութ է, օգտագործվում է լուսանկարչության մեջ ներկման 
ժամանակ որպես օժանդակ ազդակ և ներկերի և դեղագործական արտադրության 
մեջ միջանկյալ միացությունների ստացման համար), թիոկարբանիլիդը 
(երկֆենիլթիոմիզանյութ) (անգույն հաբեր են կամ ոչ բյուրեղային սպիտակ փոշի, 
օգտագործվում է ներկերի (ծծմբային ներկեր, ինդիգո) և սինթետիկ դեղագործական 
արտադրանքի արտադրության մեջ միջանկյալ միացությունների ստացման համար, 
ինչպես նաև որպես արագարար ռետինի ռետինացման համար կամ հանքաքարերի 
հարստացման համար), երկ-օ-տոլիլթիոմիզանյութը (սպիտակ փոշի է, ջրում չլուծվող, 
օգտագործվում է որպես արագարար կաուչուկի ռետինացման համար) 

- թիոլներ (մերկապտաններ)` ծծմբի միացություններ, համապատասխանում են 
սպիրտներին կամ ֆենոլներին, որտեղ թթվածնի ատոմները տեղակալված են ծծմբի 
ատոմներով, այդ թվում՝ թիոալկոհոլները, որոնք, ինչպես սպիրտները, կարող են 
լինել առաջնային, երկրորդային և երրորդային, համապատասխանաբար 
պարունակելով (-CH2.SH), (>CH.SH) կամ (>C.SH) խմբերը, անգույն կամ դեղնավուն 
գույնի հեղուկներ են անդուր հոտով, դրանց թվին են դասվում՝ մեթանթիոլը (մեթիլ 
մերկապտան), էթանթիոլը (էթիլ մերկապտան), բութանթիոլը (բութիլ մերկապտան), 
պենտանթիոլը (պենտիլ մերկապտան) 

- թիոֆենոլներ, դրանք են՝ թիոֆենոլը (C6H5.SH)., օ-մերկապտոբենզոյաթթուն 

- թիոալդեհիդներ (R.CS.H) ընդհանուր բանաձևով 
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- թիոկետոններ (R.CS.R') ընդհանուր բանաձևով 

- թիոթթուներ (R.CO.SH կամ R.CS.OH, ինչպես նաև R.CS.SH) ընդհանուր բանաձևով 

- սուլֆիթթուներ, սուլֆօքսիդներ և սուլֆոններ համապատասխանաբար (R.SO2.H), 
(R.SO.R') և (R.SO2.R')  

- իզոթիոցիանատներ (RN=CS) ընդհանուր բանաձևով` ներառում են էթիլ 
իզոթիոցիանատ, ֆենիլ իզոթիոցիանատ, ալիլ իզոթիոցիանատ 

- սնդիկ-օրգանական միացություններ` կարող են պարունակել մեկ կամ մի քանի 
սնդիկի ատոմներ, մասնավորապես, (-Hg.X) խումբը, որտեղ X-ը անօրգանական կամ 
օրգանական թթվի մնացորդ է, դրանք են՝ երկէթիլսնդիկը, երկֆենիլսնդիկը և 
ֆենիլսնդիկի ացետատը 

- եռաէթիլկապար (Pb(C2H5)4)` ցնդող հեղուկ, մաքուր վիճակում անգույն է, 
տեխնիկական նյութն ունի դեղին գույն, թունավոր է, օգտագործվում է որպես 
հակաճայթիչ 

- սիլիցիում-օրգանական միացություններ` համեմատաբար փոքր մոլեկուլային կշռով 
միացություններ, որտեղ սիլիցիումն անմիջականորեն կապված է օրգանական 
ռադիկալների հետ, դրանց թվին են պատկանում էթիլեռաքլորսիլանները, 
եռաէթիլսիլանոլը, եռաֆենիլսիլանոլը, հեքսամեթիլերկսիլօքսանը, 
օկտամեթիլեռասիլօքսանը, օկտամեթիլցիկլոտետրասիլօքսանը, դեկամեհիլցիկ-
լոպենտասիլօքսանը և դոդեկամեթիլցիկլոհեքսասիլօքսանը 

- երկաթի կարբոնիլ, նիկելի կարբոնիլ և այլն 

- օրգանա-արսենային միացություններ, դրանց թվին են պատկանում 
մեթիլարսինաթթուն (CH3.AsO(OH)2) (բյուրեղանում է փաթիլների տեսքով և 
առաջացնում է  աղեր, ինչպիսին է՝ մեթիլարսինաթթվի նատրիումական աղը՝ անգույն 
նյութ է, օգտագործվում է բժշկության մեջ), մեթիլարսինաթթվի աղերը, 
կակոդիլաթթուն (անգույն և անհոտ բյուրեղներ են, ունեն (-As(CH3)2)-կակոդիլ 
ռադիկալ, օգտագործվում են բժշկության մեջ), կակոդիլաթթվի աղերը, p-
ամինաֆենիլարսինաթթուն (NH2.C6H4.AsO(OH)2) (բյուրեղանում է սպիտակ փայլուն 
ասեղների տեսքով, հիմնական աղն ամինֆենիլարսենատն է, իրենից ներկայացնում է 
առանց հոտի  փոշի, օգտագործվում է բժշկության մեջ), ամինո-
հիդրօքսիֆենիլարսենաթթուները, դրանց ֆորմիլ և ացետիլ ածանցյալները և աղերը, 
արսենոբենզոլը (C6H5.As=As.C6H5) և դրա ածանցյալները (ազոմիացություններին 
համանման միացություններ են, բայց (-N-) ազոխմբի փոխարեն պարունակում են (-
As=As-) արսենախումբը)- օ-յոդոզոբենզոյաթթու 
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Բացառվում է՝ 

- անորոշ քիմիական կազմով միացությունները, որոնք իրենց մոլեկուլում 
պարունակում են մեկից ավելի սիլիցիում-թթվածին-սիլիցիում կապ և պարունակում 
են սիլիցիումի ատոմների հետ սիլիցիում- ածխածին ուղիղ կապով կապված 
օրգանական խմբեր (20.16.57) 

- անհատական սիլիցիումօրգանական միացությունների խառնուրդները (20.59) 

- սուլֆացած կամ հալոգենացած ածանցյալները (այդ թվում բարդ ածանցյալները), 
որոնք, բացի ջրածնի, թթվածնի կամ ազոտի ատոմներից ունեն միայն 
անմիջականորեն ածխածնի հետ կապված ծծմբի կամ հալոգենի ատոմներ, որոնք 
դրանց տալիս են սուլֆացած կամ հալոգենացած ածանցյալների հատկություններ 

20.14.51.300 Միացություններ ծծումբօրգանական 
20.14.51.350 Երկթիոկարբոնատներ, երկթիոկարբամատներ, թիուրամմիասուլֆիդներ, 

թիուրամերկսուլֆիդներ թիուրամեռասուլֆիդներ 
20.14.51.370 Մետիոնին 
20.14.51.390 Միացություններ ծծումբօրգանական, այլ 
20.14.51.500 Միացություններ անօրգանա-օրգանական, այլ 
20.14.52 Տարացիկլային միացություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 

նուկլեոթթուներ և դրանց աղերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- իրենց կառուցվածքում չխտացված ֆուրանային օղակ (ջրածնավորած կամ 
չջրածնավորած) պարունակող միացություններ, այդ թվում՝ 

- տետրահիդրոֆուրանը (անգույն հեղուկի տեսքով), 2-ֆուրալդեհիդը (անգույն հեղուկ 
է բնորոշ բուրավետ հոտով, օդում դառնում է դեղին գույնի, հետո շականակագույն, 
ստացվում է հացահատիկային մշակաբույսերի թեփերը ծծմբական թթվի հետ 
թորումից, օգտագործվում է հանքային յուղերի մաքրման համար, սինթետիկ խեժերի 
պատրաստման համար, ինչպես նաև նիտրոթաղանթանյութի և լաքերի համար 
որպես լուծիչ և այլն), ֆուրֆուրիլային սպիրտը (անգույն, օդում մգացող հեղուկ է, 
օգտագործվում է նիտրոթաղանթանյութի համար որպես լուծիչ, ինչպես նաև լաքերի 
և պաշտպանիչ ջրակայուն պատվածքների պատրաստման համար), 
տետրահիդրոֆուրֆուրային սպիրտը (անգույն հեղուկ է) և ֆուրանը 

- կումարին (1,2-բենզոպիրոն)` օրթոկումարաթթվի լակտոն, բյուրեղանում է սպիտակ 
փաթիլների տեսքով, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ, բժշկության մեջ, ինչպես նաև 
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սերուցքային և գերչակի յուղերի, դեղերի բուրավետացման համար, 
մեթիլկումարիններ, որոնք ունեն նույն արտաքին տեսքը, ինչ որ կումարինը և 
նույնպես օգտագործվում են օծանելիքի մեջ և էթիլկումարիններ 

- տարացիկլիկ այլ միացություններ, որոնք ունեն միայն թթվածնի տարատոմ կամ 
տարատոմներ, այդ թվում՝ բենզոֆուրանը (պատահում է թեթև յուղերում քարածխի 
խեժի թորման ժամանակ, անգույն, հեղուկ է, օգտագործվում է արհեստական 
պլաստիկ նյութերի արտադրության մեջ և այլն), 1,3-երկօքսոլանը, 1,4-երկoքսանը 
(օգտագործվում է որպես լուծիչ), 1,3-երկօքսանը, սաֆրոլը (անգույն հեղուկ է 
դեղնավուն երանգով, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ), իզոսաֆրոլը (ստացվում է 
սաֆլոլից, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ), պիպերոնալը՝ պիպերոնիլալդեհիդ կամ 
հելիոտրոպին (CH2O2.C6H3.CHO) (սպիտակ բյուրեղների կամ փաթիլների տեսքով 
հելիոտրոպի հոտով նյութ է, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ և լիկյորների 
բուրավետացման համար), պիպերոնիլաթթուն, հիդրոսնդիկերկբրոմոֆլուորեսցեինը 
և 1-(1,3բենզոերկօքսոլ-5-իլ) պրոպան-2-OH (3,4-մեթիլեներկօքսի-ֆենիլացետոն), 
բյուրեղներ են սպիտակից մինչև դեղնավուն գույնի, օգտագործվում են 
մեթիլեներկօքսիամֆետամինի և մեթիլեներկօքսիմետամֆետամինի արտադրության 
համար 

- իրենց կառուցվածքում իմիդազոլի (ջրածնավորած կամ չջրածնավորած) չխտացված 
օղակ ունեցող տարացիկլիկ միացություններ, այդ թվում՝ լիզիդին, հիդրոսկոպիկ 
սպիտակ բյուրեղների տեսքով նյութ է, օգտագործվում է բժշկության մեջ որպես 
միզաթթվի լուծիչ 

- իրենց կառուցվածքում պիրիդինի (ջրածնավորած կամ չջրածնավորած) չխտացված 
օղակ ունեցող միացություններ, այդ թվում՝ պիրիդին, որը պարունակվում է քարածխի 
խեժում, ոսկրայուղում և այլն, անգույն կամ թեթևակի դեղին հեղուկ է ուժեղ անդուր 
հոտով, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, ռետինի արդյունաբերությունում, 
գորշվածքների ներկման և դաջման ժամանակ, բժշկության մեջ և այլն (ներառվում է 
95զանգ.% կամ ավելի մաքրության պիրիդին,իսկ ավելի ցածր մաքրության պիրիդինը 
բացառվում է - 20.14.73) 

- պիրիդինի ածանցյալներ՝ մեթիլպիրիդինը (պիկոլին), 5-էթիլ-2մեթիլպիրիդինը 
(5էթիլ-2-պիկոլին) և 2-վինիլպիրիդինը, միայն այն դեպքում, եթե դրանք ունեն 
95զանգ.% կամ ավելի մաքրություն (չեն ներառվում ավելի ցածր աստիճանի 
մաքրության պիրիդինի ածանցյալները - 20.14.73), պիրիդինկարբոնաթթուները, 
որոնց թվին է պատկանում պիրիդին-գամմա-կարբոնաթթուն (իզոնիկոտինաթթու), 
ունի անգույն բյուրեղների տեսք, առաջանում է գամմա-պիկոլինի օքսիդացումից կամ 
սինթեզից, դրա հիդրազիդը օգտագործվում է թոքախտի բուժման համար (չի 
ներառվում պիրիդին-բետա-կարբոնաթթուն - 20.14.73), երկէթիլամիդ պիրիդին-
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բետա-կարբոնաթթուն, յուղալի հեղուկ է, համարյա անգույն, օգտագործվում է 
բժշկության մեջ արյան շրջանառությունը և շնչառությունը խթանման համար, մեզո-
ինոզիտի հեքսանիկոտինատը 

- պիպերիդինի ածանցյալներ՝ 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-կարբոնաթթուն, էթիլ եթեր 
1-մեթիլ-3-ֆենիլպիպերիդին-3-կարբոնաթթուն, էթիլ եթեր 1-մեթիլ-4-
ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթուն (պետիդին), կետոբեմիդոն (INN) (1-(4-(m- 
հիդրօքսիֆենիլ)-1-մեթիլ-4-պիպերիերկպրոպան-1OH) 

- քինոլինային կամ իզոքինոլինային օղակային համակարգ պարունակող 
միացություններ (ջրածնավորած կամ չջրածնավորած), որոնք չեն մտնում հետագա 
խտացման ռեակցիայի մեջ, այդ թվում՝ քինոլինը, իզոքինոլինը, որոնք պարունակվում 
են քարածխային խեժի մեջ, բայց կարելի է ստանալ նաև սինթետիկ եղանակով, 
անգույն հեղուկ են բնորոշ անդուր սուր հոտով, օգտագործվում են օրգանական 
սինթեզում (ներկերի, դեղերի սինթեզում) 

- իզոքինոլինի ածանցյալներ՝ մեթիլքինոլինը, իզոբութիլքինոլինը, 
իզոպրոպիլքինոլինը, տետրահիդրոմեթիլքինոլինը, 3-,4-,5-,6-,7- և 8-
հիդրօքսիքինոլինները և դրանց աղերը, որոնք ստացվում են քինոլինի մոլեկուլի երկու 
օղակներից մեկի մեջ հիդրօքսիլ խմբի մտցնելու եղանակով, 
ֆենիլքինոլինկարբոնաթթուն (ֆենիլցինքոնինաթթու), սպիտակ դեղնավուն գույնի 
փոշի է կամ ունի անգույն ասեղների տեսք, օգտագործվում է որպես դեղ ռևմատիզմի 
համար, օկտավերինը (INN) (6,7-երկմեթօքսի-1- (3,4,5-եռէթօքսիֆենիլ) իզոքինոլին), 
N-մեթիլմորֆինանը, 3-հիդրօքսի-N-մեթիլմորֆինանը  

- տարացիկլիկ միացություններ, որոնք ունեն միայն ազոտի տարատոմ(ներ), դրանց 
թվին են պատկանում կարբազոլը և դրա ածանցյալները, որոնք ստացվում են երկու 
պիրոլային միջուկներով բենզոլային օղակների խտացումից կամ սինթետիկ 
եղանակով,  փաթիլներ են, օգտագործվում են ներկերի և պլաստմասսայի 
արտադրության մեջ, ակրիդինը, առաջանում է երկու պիրիդինյան օղակներով 
բենզոլային օղակների խտացման արդյունքում, ինչպես նաև սինթետիկ եղանակով, 
օգտագործվում է ներկերի և որոշ դեղերի արտադրությունում, ակրիդինի 
ածանցյալները (բացի ներկերի բաղադրության մեջ մտնողները), դրանք են՝ 
պրոֆլավինը (3,6-երկամինակրիդինի թթու սուլֆատը), կարմրա-շագանակագույն 
բյուրեղյա փոշի է, 2,5-երկամինո-7-էթօքսիակրիդինի լակտատը, դեղին փոշի է 

- լակտամներ` միացություններ, որոնց կարելի է դիտարկել որպես լակտոններին 
համանման ներքին ամիդներ, ստացվում են ամինաթթուներից ջրազրկման 
եղանակով, մոլոկուլները կարող են պարունակել օղակում մեկ կամ ավելի ամիդային 
գործառույթներ, հայտնի են որպես միա-, երկ- և եռալակտամներ և այլն կախված 
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ամիդային գործառույթների քանակից 

- լակտիմներ` համարվում են լակտամների ֆենոլային տաուտոմերներ 

- իզատին (իզատինաթթվի լակտամ)` փայլուն դեղնա-շագանակագույն բյուրեղներ են, 
օգտագործվում են ներկերի պատրաստման համար և բժշկության մեջ 

- 2-հիդրօքսիքինոլին (կարբոստիրոլ)` համարվում է օ-ամինադարչնաթթվի լատամ 

- 3,3-երկ (p-ացետօքսիֆենիլ) օքսինդոլ` սպիտակ, ջրում չլուծվող  փոշի է, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- 1-վինիլ-2-պիրոլիդոն` հաճելի հոտով դեղնավուն  փոշի , օգտագործվում է 
պոլիվինիլպիրոլիդոնի արտադրությունում և բժշկության մեջ 

- պրիմիդոն (INN) (5-էթիլ-5-ֆենիլպերհիդրոպիրիմիդին-4,6-երկOH)` սպիտակ, ջրում 
լուծվող բյուրեղներ  

- 1,5,9-տրիազացիկլոդոդեկեն-2,6,10-եռOH 

- մելամին (տրիամինատրիազին), իր կառուցվածքում չխտացված տրիազինային 
օղակ ունեցող միացություն` փայլուն, սպիտակ բյուրեղներ, օգտագործվում են 
պլաստմասսայի արտադրությունում 
 

 

- միայն 6-հեքսալակտամ (էպսիլոն-կապրոլակտամ)` սպիտակ բյուրեղների տեսքով 
ջրում լուծվող նյութ, արձակում է կծու ծուխ, օգտագործվում է պլաստմասսայի 
արտադրությունում և բժշկության մեջ 

 

Բացառվում է՝ 

- e-կապրոլակտամը (20.14.52) 

- բետաինը (տրիմեթիլգլիցին, տրիմեթիլգլիկոկոլ)՝ չորրորդական ամոնիակի հիմքի 
ներքին մոլեկուլային աղը (20.10.20)  

- հիդանտոինը և դրա ածանցյալները (21.10.31) 

20.14.52.100 Միացություններ տարացիկլային թթվածնի տարատոմով (տարատոմներով) 
20.14.52.300 Միացություններ տարացիկլիկ, իրենց կառուցվածքում չխտացված իմիդազոլի օղակ 

ունեցող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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20.14.52.500 Միացություններ իրենց կառուցվածքում պիրիդինի, (իզո)քինոլինի փուլեր ունեցող, այլ 
միացություններ տարացիկլիկ, պարունակող միայն ազոտի տարատոմ(ներ) 

20.14.52.600 Մելամին 
20.14.52.700 e-Կապրոլակտամ 
20.14.52.900 Նուկլեինաթթու և միացություններ տարացիկլիկ (ներառյալ թիազոլը, բենզոթիազոլը), 

այլ 
20.14.53 Ֆոսֆորական թթուների բարդ եթերներ և դրանց աղերը կամ այլ անօրգանական 

թթուների բարդ եթերներ (բացի հալոգենաջրածնի բարդ եթերներից) և դրանց 
աղերը. դրանց հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված 
ածանցյալները ածանցյալները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- անօրգանական թթուների բարդ եթերներ` սովորաբար առաջանում են սպիրտի կամ 
ֆենոլի և անօրգանական թթուների ռեակցիայից, ունեն ընդհանուր բանաձև (R.O.X), 
որտեղ «R»-ը իրենից ներկայացնում է սպիրտի կամ ֆենոլի ռադիկալ, իսկ «X»-ը՝ 
անօրգանական թթվի մոլեկուլի մնացորդ, որը հայտնի է որպես թթվային ռադիկալ՝ 
ազոտական թթվի թթվային ռադիկալ համարվում է (-NO2)-ը, ծծմբական թթվինը՝ 
(=SO2)-ը, ֆոսֆորական թթվինը՝ (=PO)-ը և ածխաթթվինը՝ (=CO)-ը 

- անօրգանական թթուների բարդ եթերների աղեր` կարող են ստացվել միայն 
անօրգանական բազմահիմնային թթուների (ծծմբական, ֆոսֆորական, 
սիլիցիումական) բարդ եթերներից, դրանք ունեն մեկից ավելի տեղակալվող թթվային 
տարր և, երբ ոչ բոլոր այդպիսի տարրերն են համարվում եթերացված, առաջանում 
են թթու բարդ եթերներ, որոնց համապատասխան մշակումից ստացվում է 
անօրգանական թթու բարդ եթերի աղեր, ազոտային և ազոտական թթուները 
համարվելով միահիմնային, կարող են տալ միայն չեզոք բարդ եթերներ  

- ֆոսֆորաթթվի բարդ եթերներ և դրանց աղերը, ներառյալ լակտոֆոսֆատները, և 
դրանց ածանցյալները՝ հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզացված, այդ թվում` 

- գլիցերոֆոսֆորաթթու` ստացվում է գլիցերինի առաջնային սպիրտային խմբերից 
մեկի ֆոսֆորաթթվի մնացորդով հագեցումից, դրա աղերի թվին են պատկանում՝ 
կալցիումի գլիցերաֆոսֆատը, երկաթի գլիցերաֆոսֆատը, նատրիումի 
գլիցերաֆոսֆատը, որոնք օգտագործվում են բժշկության մեջ որպես տոնուսը 
բարձրացնող միջոց 

- ինոզիտհեքսաֆոսֆորաթթու և ինոզիտհեքսաֆոսֆատներ 

- տրիբութիլֆոսֆատ` անգույն, անհոտ հեղուկ, օգտագործվում է որպես 
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պլաստիֆիկատոր  

- տրիֆենիլֆոսֆատ` անգույն, անհոտ  նյութ, օգտագործվում է պլաստմասսայի 
արտադրությունում, թղթին և այլ նյութերին անջրաթափանցություն տալու համար 

- տրիտոլիլֆոսֆատ` անգույն կամ դեղնավուն հեղուկ, օգտագործվում է 
թաղանթանյութային արտադրանքների և սինթետիկ խեժերի համար որպես 
պլաստիֆիկատոր, հանքաքարերի հարստացման համար և այլն 

- տրիքսիլիլֆոսֆատ 

- տրիգվայացիլֆոսֆատ 

- լակտոֆոսֆատներ, օրինակ՝ կալցիումի լակտոֆոսֆատ, որոշակի կամ անորոշ 
քիմիական բաղադրությամբ 
 

- այլ անօրգանական թթուների բարդ եթերներ, դրանց աղերը և ածանցյալները 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզացված, այդ թվում՝ 

- թիոֆոսֆորական բարդ եթերներ (թիոֆոսֆատներ կամ ֆոսֆորաթիոատներ) և 
դրանց աղերը, ներառյալ նատրիումի 0, 0-երկբութիլ- և 0,0-
երկտոլիլերկթիոֆոսֆատներ 

- ծծմբային եթերներ, կարող են լինել ինչպես չեզոք, այնպես էլ թթու, և դրանց աղերը, 
դրանց թվին են դասվում՝ մեթիլծծմբաթթուն (CH3.O.SO2.OH), յուղալի հեղուկ է, 
երկմեթիլսուլֆատը ((CH3O)2.SO2), անգույն կամ թեթևակի դեղին հեղուկ է անանուխի 
թույլ հոտով, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, էթիլծծմբաթթուն 
(C2H5.O.SO2.OH), օշարականման հեղուկ է, երկէթիլսուլֆատը ((C2H5 .0)2 S02), 
անանուխի հոտով հեղուկ է  

- ազոտային բարդ եթերներ` բուրավետ հոտով հեղուկներ են, օրինակ՝ մեթիլ-, էթիլ-, 
պրոպիլ-, բութիլ- և պենտիլնիտրիտներ, ազոտական բարդ եթերներ, շարժուն 
հեղուկներ են դուրեկան հոտով, կտրուկ տաքացումից քայքայվում են, ներառվում են՝ 
մեթիլ-, էթիլ-, պրոպիլ-, բութիլ- և պենտիլնիտրատներ, ինչպես նաև նիտրոգլիցերոլը, 
նիտրոգլիկոլը և տետրանիտրոպենտաէրիտրիտը, եթե դրանք խառնված չեն (չեն 
ներառվում պատրաստի պայթուցիկ նյութերի տեսքով-20.51)  
- ածխաթթվի և գերածխաթթվի բարդ եթերներ և դրանց աղերը՝ 
երկգվայացիլկարբոնատը, բյուրեղյա, թեթև, սպիտակ փոշի է գվայակոլի թույլ հոտով, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ և որպես միջանկյալ նյութ օծանելիքի սինթեզի 
ժամանակ, տետրաէթիլօրթոկարբոնատը (C(OC2H5)4, բիս(4-տրետ-
բութիլցիկլոհեքսիլ) պերօքսիդկարբոնատը (չեն ներառվում էթիլքլորկարբոնատը (կամ 
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էթիլքլոֆորմիատը)-20.14.32) 

- սիլիցիումաթթվի բարդ եթերներ և դրանց աղերը (տետրաէթիլսիլիկատ և այլն) 

 

Բացառվում է՝ 

- հալենաջրածինների բարդ եթերները (20.14.19) 

- այլ խմբավորումներում ներառված բարդ եթերները, օրինակ՝ իզոցիանաթթվի բարդ 
եթերները (իզոցիանատներ) (20.14.14) և ծծմբաջրածնի բարդ եթերները (20.14.51) 

- ալկոհոլյատները կամ մետաղական հիդրօքսիդների բարդ եթերները, որոնք 
պարունակում են թթվային գործառնական խումբ, օրինակ՝ տիտանի տետրա-n-
բութօքսիդը (20.14.42) 

20.14.53.500 Եթերներ բարդ օրթոֆոսֆորաթթվի և դրանց աղերը (ներառյալ լակտոֆոսֆատները), 
դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված, նիտրոզացված 

20.14.53.700 Եթերներ բարդ անօրգանական թթուների, այլ (բացի հալոգենաջրածինների բարդ 
եթերներից), դրանց աղերը և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված, նիտրոզացված 

20.14.53.750 Եթերներ բարդ թիոֆոսֆորաթթվի (ֆոսֆորաթիոատներ), դրանց աղերը և 
ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված, նիտրոզացված 

20.14.53.790 Եթերներ բարդ անօրգանական թթուների, այլ (բացի հալոգենաջրածիններից), 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

20.14.6 Պարզ եթերներ, օրգանական պերօքսիդներ, էպօքսիդներ, ացետալներ և 
կիսաացետալներ. այլ օրգանական միացություններ 

20.14.61 Միացություններ ալդեհիդային ֆունկցիոնալ խմբով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հագեցած ացիկլիկ ալդեհիդներ, այդ թվում՝ 

- մեթանալ (ֆորմալդեհիդ) (H.CHO)` անգույն, սուր հոտով, ջրում լավ լուծվող գազ, 
ստացվում է մեթանոլի կատալիզային օքսիդացման ժամանակ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում (ներկեր, պայթուցիկ նյութեր, դեղագործական նյութեր, 
սինթետիկ դաբաղման նյութեր, պլաստիկներ և այլն), որպես հականեխիչ միջոցներ, 
հոտազերծիչներ և վերականգնող ազդակներ, ինչպես նաև դրա ջրային լուծույթները 
մոտավորապես 40% խտությամբ, հայտնի են որպես ֆորմալին կամ ֆորմոլ, իրենցից 
ներկայացնում են անգույն հեղուկներ սուր և խեղդող հոտով, որպես կայունացնող 
միջոց կարող են պարունակել մեթանոլ  

- էթանալ (ացետալդեհիդ) (CH3.CHO)` շարժուն, անգույն, սուր մրգային հոտով, կծու, 
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շուտ ցնդող, բոցավառվող, ջրի, սպիրտի և եթերի հետ խառնվող հեղուկ, ստացվում է 
էթանոլի կամ ացետիլենի օքսիդացումից, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 
պլաստիկներ, յուղային լաքերի ստացման համար կամ բժշկության մեջ որպես 
հականեխիչ միջոց 

- բուտանալ (բուտիրալդեհիդ, նորմալ իզոմեր) (CH3.CH2.CH2.CHO)` անգույն հեղուկ, 
խառնվում է ջրի, սպիրտի, եթերների հետ, օգտագործվում է պլաստիկների, 
օծանելիքի և կաուչուկի ռետինացման արագարարների պատրաստման համար 

- հեպտանալ (հեպտիլային ալդեհիդ, էնանտային ալդեհիդ) (CH3.(CH2)5.CHO)` 
անգույն, սուր հոտով հեղուկ, ստացվում է գերչակի յուղի թորումից 

- օկտանալ (կապրիլյան ալդեհիդ)(C8H16O), նոնանալ (պելարգոհալդեհիդ) (C9H18O), 
դեկանալ (կապրինյան ալդեհիդ) (C10H20O), ունդեկանալ (ունդեցիլյան ալդեհիդ) 
(C11H22O), դոդեկանալ (լաուրինյան ալդեհիդ)(C12H24O) և այլն` որպես հումք 
օգտագործվում են օծանելիքի արդյունաբերության մեջ  

- չհագեցած ացիկլիկ ալդեհիդներ, այդ թվում՝ պրոպենալը (ակրիլալդեհիդ, 
ակրալդեհիդ, ակրոլեին) (CH2=CH.CHO), առաջանում է յուղային նյութերի այրման 
ժամանակ, բնորոշ դառը և գրգռող հոտով հեղուկ է, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում, 2-բուտենալը (կրոտոնալդեհիդ) (CH3.CH=CH.CHO), պարունակում է 
չմաքրված սպիրտի առաջին թորման նյութում, անգույն, սուր հոտով հեղուկ է, 
ցիտրիլը, հաճելի հոտով հեղուկ է, պարունակվում է մանդարինի, ցիտրոնի, կիտրոնի 
յուղերում և հատկապես կիտրոնի սորգոյի յուղում, ցիտրոնելալդեհիդը, պարունակում 
է ցիտրոնի յուղում 

- ցիկլանային, ցիկլենային և ցիկլոտերպենային ալդեհիդներ՝ ֆելանդրալը կամ 
տետրահիդրակումինալդեհիդը, պարունակում է ֆենհելի և նիվենու յուղերում, 
ցիկլացիտրալները A և B, ստացվում են ցիտրալից, գերիլալդեհիդ, պարունակում են 
Perilla mankinensis եթերային յուղերում, սաֆրանալը 

- արոմատիկ ալդեհիդները՝ բենզալդեհիդը (C6H5.CHO), անգույն, դառը նշի բնորոշ 
հոտով, բեկման մեծ ցուցանիշով հեղուկ է, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, 
բժշկության մեջ և այլն, ցինամալդեհիդը (C6H5 CH=CH.CHO), յուղալի, դեղնավուն, 
դարչնի ուժեղ հոտով հեղուկ է, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ, ալֆա-
ամիլցինամալդեհիդը, 3-p կումենիլ-2մեթիլպրոպիոնալդեհիդը, ֆենիլացետալդեհիդը 
(C6H5.CH2.CHO), հակինթի վառ արտահայտված հոտով, օգտագործվում է օծանելիքի 
մեջ 

- ալդեհիդասպիրտներ` միացություններ, որոնք պարունակում են ինչպես 
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ալդեհիդային, այնպես էլ սպիրտային գործառնական խմբեր, այդ թվում՝ 

- ալդոլ (CH3.CH(OH).CH2.CHO)` անգույն հեղուկ, ստացվում է ացետալդեհիդի 
ալդոլային խտացման ընթացքում, պահման ժամանակ պոլիմերացվում է  զանգվածի 
(պարալդոլ), օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, պլաստիկների 
արտադրության համար, հանքաքարերի հարստացման համար 

- հիդրօքսիցիտրոնելալդեհիդ (C10H20O2)` հովտաշուշանի հոտով անգույն, 
օշարականման հեղուկ, օգտագործվում է որպես սևեռիչ օծանելիքի մեջ  

- գլիկոլալդեհիդ (CH2(OH).CHO), բյուրեղանում է առաջացնելով անգույն բյուրեղներ 

- ալդեհիդաեթերներ (պարզ եթերներ են, պարունակում են նույնպես (-CHO) 
ալդեհիդային խումբ), ալդեհիդաֆենոլներ (պարունակում են ինչպես ֆենոլային 
հիդրօքսիլային խումբ (-C6H5.OH), այնպես էլ ալդեհիդային խումբ (-CHO)) և 
ալդեհիդներ, որոնք ունեն ևս մեկ թթվածին պարունակող գործառնական խումբ, այդ 
թվում՝ 

- վանիլին (4-հիդրօքսի-3-մեթօքսիբենզալդեհիդ)` փայլուն, բյուրեղյա ասեղներ կամ 
բյուրեղյա սպիտակ փոշի, 3,4-երկհիդրօքսիբենզալդեհիդի (պրոտոկատեքալդեհիդ) 
մեթիլային եթեր է և պարունակվում է վանիլինի մեջ  

- էթիլվանիլին (3-էթօքսի-4-հիդրօքսիբենզալդեհիդ)` բարակ սպիտակ բյուրեղներ 

- սալիցիլային ալդեհիդ (o-հիդրօքսիբենզալդեհիդ) (HO. C6H4.CHO)` դառը նշի բնորոշ 
հոտով անգույն, յուղային հեղուկ, օգտագործվում է սինթետիկ օծանելիքի 
պատրաստման համար 

- 3,4-երկհիդրօքսիբենզալդեհիդ (պրոտոկատեքալդեհիդ) ((HO)2.C6H3.CHO)` փայլուն, 
անգույն բյուրեղներ 

- անիսալդեհիդ (CH3O.C6H4.CHO) (p-մեթօքսիբենզալդեհիդ)` անգույն հեղուկ, 
պարունակվում է անիսի և ֆենհելի յուղերում, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ 

- եռօքսան (եռօքսիմեթիլեն)` սպիտակ բյուրեղյա նյութ, լուծվում է ջրում, սպիրտում 
կամ եթերում, ֆորմալդեհիդի պինդ պոլիմեր է 

- պարալդեհիդ` դուրեկան եթերանման հոտով անգույն հեղուկ, հեշտ բոցավառվում է, 
էթանալի պոլիմեր է, օգտագործվում է օրգանական սինթեզում, որպես քնաբեր և 
ախտահանիչ նյութ բժշկության մեջ և այլն 

- մեթալդեհիդ, էթանալի պոլիմեր է,  սպիտակ փոշի է, ջրում չլուծվող 
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(մեթալդեհիդը ներառվում է միայն բյուրեղների և փոշու տեսքով) 

- պարաֆորմալդեհիդ (H0.(CH2O)n.H)` ֆորմալդեհիդի հոտով պինդ, սպիտակ 
թեփանման կամ փոշենման նյութ, ստացվում է ֆորմալդեհիդների ջրային 
լուծույթների գոլորշիացման ժամանակ, օգտագործվում է պլաստիկների, ջրակայուն 
սոսինձների և դեղագործական արտադրանքի պատրաստման համար, ինչպես նաև 
որպես ախտահանիչ միջոց և պահածոյացման ազդակ 

- 20.14.61.100-20.14.61.600 ենթակարգի միացությունների ածանցյալներ 
հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և նիտրոզինացված` ստացվում են 
ալդեհիդներից ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմների (բայց ոչ ալդեհիդային խմբի (-
CHO) ջրածնի) տեղակալմամբ հալոգենի մեկ կամ ավելի ատոմներով, սուլֆախմբերով 
(-SO3H), նիտրոխմբերով (-NO2), նիտրոզոխմբերով (-NO) ցանկացած զուգակցությամբ 

- քլորալ (տրիքլորացետալդեհիդ) (CCI3.CHO)` սուր հոտով անջուր, շարժուն, անգույն 
հեղուկ, օգտագործվում է որպես քնաբեր 

Բացառվում է՝ 

- մեթալդեհիդը, այն ձևերով, որոնք նախատեսված են օգտագործելու որպես վառելիք 
(օրինակ՝ հաբերի, ձողերի և համանման ձևերով) (32.99.42) 

- քլորալհիդրատը (2,2,2-տրիքլորէթան-1,1-դիոլ) (24.14.2) 

- ալդեհիդո-բիսուլֆիտային միացությունները, որոնք դասակարգվում են ինչպես 
սպիրտների սուլֆացված ածանցյալներ (20.14.22, 20.14.23, 20.14.63) 

20.14.61.100 Ալդեհիդներ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառնական 
խմբեր  

20.14.61.110 Մեթանալ (ֆորմալդեհիդ) 
20.14.61.130 Ացետալդեհիդ 
20.14.61.150 Բուտանալ (յուղային ալդեհիդ, նորմալ իզոմեր) 
20.14.61.190 Ալդեհիդներ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառնական 

խմբեր, այլ 
20.14.61.200 Ալդեհիդներ ցիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառական 

խմբեր  
20.14.61.300 Ալդեհիդասպիրտներ 
20.14.61.400 Ալդեհիդներ պարզ եթերների, ալդեհիդներ ֆենոլների և ալդեհիդներ, թթվածին 

պարունակող ևս մեկ գործառնական խումբ ունեցող 
20.14.61.430 Վանիլին (4-օքսի-3-մեթօքսիբենզալդեհիդ) 
20.14.61.450 էթիլվանիլին (3-էթօքսի-4-հիդրօքսիբենզալդեհիդ) 
20.14.61.470 Ալդեհիդներ պարզ եթերների, ալդեհիդներ ֆենոլների, ալդեհիդներ թթվածին 

պարունակող ուրիշ գործառնական խմբով, այլ 
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20.14.61.500 Պոլիմերներ ալդեհիդների ցիկլիկ 
20.14.61.600 Պարաֆորմալդեհիդ 
20.14.61.700 Ածանցյալներ հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և նիտրոզինացված 24.14.61 

ենթակարգի միացությունների 
20.14.62 Միացություններ կետոնային ֆունկցիոնալ խմբով և քինոնային ֆունկցիոնալ 

խմբով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կետոններ` միացություններ, որոնք պարունակում են «կարբոնիլային» խումբ 
 (>C=O), (R-CO-R1) ընդհանուր բանաձևով, որտեղ «R»-ը և «R1»-ը նշանակում են 
ալկիլային կամ արիլային ռադիկալներ (մեթիլ, էթիլ,պրօպիլ, ֆենիլ և այլն), կարող են 
ունենալ երկու տաուգոմերային ձևեր, իսկական կետոնային ձև (-CO-) և ֆենոլային ձև 
(=C(OH)-) 

- կետոնոսպիրտներ 

- կետոնո-ալդեհիդներ 

- կետոնո-ֆենոլներ 

- քինոններ 

- քինոնո-սպիրտներ, քինոն-ֆենոլներ, քինոն-ալդեհիդներ, քինոններ, որոնք 
պարունակում են ուրիշ թթվածնային գործառույթներ (սպիրտի, եթերի, ֆենոլի, 
ալդեհիդի և այլն) 

- ացետոն (պրոպանոն) (CH3.CO.CH3)` անգույն, դուրեկան եթերանման հոտով 
հեղուկ, ստացվում է բնափայտի չոր թորման նյութից (մեթիլ սպիրտ և չմաքրված 
բնափայտի քացախ կամ ենթախեժային ջուր), բայց, հիմնականում, ստացվում է 
սինթեզի օգնությամբ, օգտագործվում է օրգանական սինթեզի բազմաթիվ 
գործառույթներում, պլաստիկների պատրաստման համար և որպես ացետիլենի, 
ացետիլթաղանթանյութի և խեժերի լուծիչ 

- բուտանոն (մեթիլէթիլկետոն) (CH3.CO.C2H5)` անգույն հեղուկ, ստացվում է 
ճակնդեղամաթից սպիրտի թորման կողմնակի նյութից, ինչպես նաև երկրորդային 
բուտիլ սպիրտի օքսիդացումից 

- մեթիլպենտան-2 (մեթիլիզոբուտիլկետոն) ((CH3)2.CH.CH2.CO.CH3)` դուրեկան հոտով 
հեղուկ, օգտագործվում է թաղանթանյութի նիտրատի, բուսախեժերի, խեժերի համար 
որպես լուծիչ 

- մեզիտիլի օքսիդ` անգույն հեղուկ, առաջանում է ացետոնի երկու մոլեկուլների 
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խտացմամբ 

- ֆորոններ` առաջանում են ացետոնի երեք մոլեկուլների խտացմամբ 

- կեղծ իոնոններ` դեղնավուն, մանուշակի հոտով հեղուկներ, բարդ կետոններ են, 
օգտագործվում են իոնոնի պատրաստման համար 

- կեղծ մեթիլիոնոններ` կեղծ իոնոնների նույն հատկություններով մանուշակի հոտով 
հեղուկներ, օգտագործվում են օծանելիքի մեջ 

- երկացետիլ (CH6.CO.CO.CH3), սուր քինոնանման հոտով կանաչադեղնավուն հեղուկ, 
օգտագործվում է կարագի և մարգարինի բուրավետացման համար 

- ացետիլացետոն (CH3.CO.CH2.CO.CH3)` անգույն, դուրեկան հոտով հեղուկ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- ացետոնիլացետոն (CH3.CO.CH2.CH2.CO.CH3)` անգույն, դուրեկան հոտով հեղուկ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում 

- ցիկլանային, ցիկլենային կամ ցիկլոտերպենային կետոններ, այդ թվում՝ 

- քափուր (C10H16O)` անգույն, փափուկ, բնորոշ հոտով զանգվածներ (բնականը 
ստացվում է Չինաստանում և Ճապոնիայում աճող Laurus camphora-ից, սինթետիկը` 
նինեններից), օգտագործվում են բժշկության մեջ որպես հականեխիչ միջոց, 
ցելյուլոիդի արտադրության մեջ և որպես միջոց ցեցերի դեմ («Բորնեո» կամֆորան 
(«բորնեոլը»), որը համարվում է սպիրտ և առաջանում է քափուրի վերականգնման 
ժամանակ, տվյալ դիրքում չի դասակարգվում) 

- ցիկլոհեքսանոն (C6H10O)` ացետոնի հոտով հեղուկ, ստացվում է սինթեզի 
օգնությամբ, համարվում է լավ լուծիչ ացետիլթաղանթանյութի և բնական կամ 
սինթետիկ խեժերի համար 

- մեթիլցիկլոհեքսանոններ` ջրում չլուծվող հեղուկներ  

- իոնոններ (C13H200)` ալֆա-իոնոնը, մանուշակի սուր հոտով անգույն հեղուկ և բետա-
իոնոնը, մանուշակի ավելի թեթև հոտով անգույն հեղուկ, առաջանում են ցիտրալը 
ացետոնի հետ խտացումից, օգտագործվում են օծանելիքի մեջ 

- մեթիլիոնոններ` անգույնից մինչև դեղնավուն հեղուկներ   

- ֆենհոն (C10H16O)` քափուրի հոտով թափանցիկ, անգույն հեղուկ, առանձնացնում են 
ֆենհելի և կենսածառի յուղից, օգտագործվում է որպես քափուրի փոխարինիչ 

- իրոն` անգույն, հիրիկի հոտով յուղային հեղուկ, նոսր վիճակում ունի մանուշակի 
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հոտ, հանդիպում է հիրիկի որոշ տեսակների արմատներից ստացված եթերայուղում, 
օգտագործվում է օծանելիքում 

- ժասմոն (C11H16O)` հասմիկի սուր հոտով բաց դեղին գույնի յուղ, ստացվում է 
հասմիկի ծաղիկներից, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ 

- կարվոն (C10H14O)` անգույն, ուժեղ բուրավետ հոտով հեղուկ, հանդիպում է չամանի, 
անիսի և անանուխի յուղերում  

- ցիկլոպենտանոն (ադիպոկետոն) (C4H8CO)` անանուխի հոտով հեղուկ, հանդիպում է 
բնափայտի թորման նյութում  

- մենթոն (C10H18O)` անանուխի հոտով անկայուն, անգույն հեղուկ, հանդիպում է 
անանուխի և այլ յուղերում, ստացվում է սինթետիկ եղանակով մենթոլի 
օքսիդացումից 

- արոմատիկ կետոններ, այդ թվում՝  

- մեթիլնավթիլկետոն, բենզիլիդենացետոն  (C6H5.CH=CH.CO.CH3)` անգույն, քաղցր 
սիսեռի հոտով բյուրեղներ 

- ացետոֆենոն (CH3. CO.C6H5)` յուղալի, անգույն կամ դեղին գույնի, դուրեկան 
բուրավետ հոտով հեղուկ, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ և օրգանական սինթեզում 

- պրոպիոֆենոն 

- մեթիլացետոֆենոն (CH3.C6H4.CO.CH3)` դուրեկան հոտով անգույն կամ դեղին 
հեղուկ 

- բուտիլերկմեթիլացետոֆենոն 

- բենզոֆենոն (C6H5.CO.C6H3)` դուրեկան եթերային հոտով անգույն կամ թեթևակի 
դեղին  նյութ,  օգտագործվում է օծանելիքի մեջ և օրգանական սինթեզում) 

- բենզանտրոն` դեղնավուն ասեղներ 

- ֆենիլացետոն` անգույնից մինչև բաց դեղին հեղուկ, օգտագործվում է օրգանական 
սինթեզում 

- կետոնա-սպիրտներ, մոլեկուլները պարունակում են սպիրտային և կետոնային 
գործառույթներ, այդ թվում 4-հիդրօքսի-4-մեթիլպենտան-2OH (երկացետոն սպիրտ)` 
անգույն հեղուկ, ացետոլ (ացետիլկարբինոլ) (CH3.CO.CH2OH)` սուր հոտով անգույն 
հեղուկ, օգտագործվում է թաղանթանյութային լաքերի և խեժերի համար որպես լուծիչ 
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- կետոնա-ալդեհիդներ` մոլեկուլները պարունակում են կետոնային և ալդեհիդային 
գործառույթներ 

- կետոնա-ֆենոլներ` մոլեկուլները պարունակում են կետոնային և ֆենոլային 
գործառույթներ 

20.14.62.310 - 20.14.62.390 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 24.14.62.300 
ստորադիրքերի պարզաբանումներն անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո:  

 
- քինոններ` երկկետոններ, որոնք ստացվում են արոմատիկ միացություններից երկու 
>CH խմբերը >C=O խմբով տեղակալման եղանակով, կրկնակի կապերի անհրաժեշտ 
վերախմբավորմամբ, այդ թվում՝  

- անտրաքինոն (C6H4(CO)2.C6H4)` դեղին ասեղներ, որոնք մանրացված վիճակում 
դառնում են սպիտակ փոշի, օգտագործվում են ներկերի արտադրությունում 

- p-բենզոքինոն (C6H402)` սուր հոտով դեղին բյուրեղներ  

- 1,4-նավթաքինոն (C10H6O2)` դեղին ասեղներ  

- 2-մեթիլանտրաքինոն` սպիտակ ասեղներ, ացենավթենքինոն` դեղին ասեղներ, 
ֆենանտրաքինոն` դեղին ասեղներ  

- քինոնասպիրտներ, քինոնաֆենոլներ, քինոնալդեհիդներ և քինոններ, որոնք 
պարունակում են ուրիշ թթվածնային գործառույթներ, որոնք անկախ դրանց 
քինոնային գործառույթի, պարունակում են նաև իրենց մոլեկուլներում սպիրտային, 
ֆենոլային և ալդեհիդային գործառույթներ, այդ թվում՝ ալֆա-հիդրօքսիանտրաքինոն, 
քինիզարին, քրիզացին 

- բրոմքափուր (C10H15OBr)` ասեղի տեսքով, սուր քափուրանման հոտով նյութ, 
օգտագործվում է որպես հանգստացնող միջոց 

- 4/-տրետ-բութիլ-2/6/-երկմեթիլ-3/,5/-երկնիտրաացետաֆենոն (կետոնային մուսկուս) 

- կամ ֆորասուլֆաթթու 

- հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և նիտրոզինացված ածանցյալների 
զուգակցումներ (օրինակ՝ սուլֆահալոգենացված, նիտրահալոգենացված, 
նիտրասուլֆացված, նիտրասուլֆահալոգենացված ածանցյալներ) 
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Բացառվում է՝ 

- ներկվող օրգանական նյութերը (20.30) 

- կետոնո-բիսուլֆիտային միացությունները, որոնք դասակարգվում են որպես 
սպիրտների սուլֆացված ածանցյալներ (20.14.2, 20.14.63) 

20.14.62.100 Կետոններ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառնական 
խմբեր  

20.14.62.110 Ացետոն 
20.14.62.130 Բուտանոն (մեթիլէթիլկետոն) 
20.14.62.150 4-Մեթիլ-2 պենտանոն (մեթիլիզոբուտիլկետոն) 
20.14.62.190 Կետոններ ացիկլիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառնական 

խմբեր, այլ 
20.14.62.300 Կետոններ, այլ, բացի ացիկլիկ կետոններից 
20.14.62.310 Քափուր և կետոնասպիրտներ, կետոնալդեհիդներ, կետոնաֆենոլներ, կետոններ 

արոմատիկ, չպարունակող թթվածին պարունակող ուրիշ գործառնական խմբեր 
20.14.62.330 Ցիկլահեքսանոն և մեթիլցիկլահեքսանոններ 
20.14.62.350 Իոնոններ և մեթիլիոնոններ 
20.14.62.390 Կետոններ ցիկլանային (ցիկլաալկանյան), ցիկլենային (ցիկլաալկենյան) և 

ցիկլատերպենային, չպարունակող ուրիշ թթվածին պարունակող գործառնական 
խմբեր, այլ 

20.14.62.600 Քինոններ 
20.14.62.700 Ածանցյալներ կետոնների և քինոնների հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված և 

նիտրոզինացված 
20.14.63 Պարզ եթերներ, օրգանական պերօքսիդներ, էպօքսիդներ, ացետալներ, 

կիսաացետալներ և դրանց ածանցյալները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պարզ ացիկլիկ համաչափ եթերներ` կարող են դիտարկվել որպես սպիրտներ կամ 
ֆենոլներ, որտեղ հիդրօքսիլային խմբի ջրածնի ատոմը տեղակալված է ածխաջրածնի 
ռադիկալով (ալկիլով կամ արիլով), ունեն ընդհանուր (R-0-R') բանաձև, որտեղ R-ը և 
R'-ը կարող են լինել նույնանման կամ տարբեր, շատ կայուն, չեզոք նյութեր են, դրանց 
թվին են պատկանում՝ երկէթիլային եթերը (C2H5.OC2H5), անգույն, բեկված հեղուկ է 
բնորոշ հոտով, ցնդող է և հեշտ բոցավառվում է, օգտագործվում է որպես ցավազրկող 
միջոց և օրգանական սինթեզում, երկքլորէթիլային կամ երկքլորերկէթիլային եթերը, 
երկիզոպրոպիլային եթերը, երկբութիլային եթերը և երկպետիլային (երկամիլային) 
եթերը 

- պարզ ացիկլիկ անհամաչափ եթերներ՝ էթիլմեթիլային եթեր, էթիլիզոպրոպիլային 
եթեր, բուտիլէթիլային եթեր, պենտիլէթիլային եթեր 
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- պարզ ցիկլանային, ցիկլենային կամ ցիկլատերպենային եթերներ 

- պարզ արոմատիկ եթերներ  

- անիզոլ (C6H5.OCH3) (մեթիլֆենիլային եթեր)` անգույն, դուրեկան հոտով հեղուկ, 
օգտագործվում է օրգանական սինթեզում (օրինակ՝ սինթետիկ դուխիների 
արտադրության համար), ինչպես նաև որպես լուծիչ և հականեխիչ միջոց 

- ֆենետոլ (էթիլֆենիլյան եթեր) (C6H5.OC2H5) 

- երկֆենիլային եթեր (C6H5.OC6H5)` անգույն բյուրեղյա ասեղների տեսքով նյութ է 
խորդենու հոտով, օգտագործվում են օծանելիքի մեջ 

- 1,2-երկֆենօքսիէթան (էթիլենգլիկոլի երկֆենիլային եթեր) 

- անետոլ` պարունակվում է անիսի յուղում, 20oC-ից ցածր ջերմաստիճանում ունի ոչ 
մեծ բյուրեղների տեսք, ավելի բարձր ջերմաստիճանում՝ շարժուն հեղուկ է անիսի 
հոտով 

- երկբենզիլային եթեր 

- նիտրաֆենետոլներ` ֆենետոլի նիտրացված ածանցյալներ են, o- նիտրաֆենետոլը` 
դեղին գույնի յուղ է, իսկ p-նիտրաֆենետոլը՝  նյութ  

- նիտրաանիզոլներ` անիզոլի նիտրացված ածանցյալներ են, o-նիտրաանիզոլը` 
հեղուկ նյութ է, p- և m- նիտրաանիզոլները՝ սկավառակի տեսքով բյուրեղներ են, 
տրինիտրաանիզոլը համարվում է շատ ուժեղ պայթուցիկ նյութ  

- 2-տրետ-բուտիլ-5-մեթիլ-4,6-երկնիտրաանիզոլ (համպարի սինթետիկ մուշկ կամ 
կրեզոլային մուշկ)` դեղնավուն բյուրեղներ, համպարի յուղի և բնական մուշկի հոտերի 
զուգակցմամբ 

- բետա-նավթիլմեթիլային և էթիլային պարզ եթերներ` նարնջի ծաղիկների յուղի 
հոտով անգույն  փոշիներ 

- մեթիլային պարզ եթերներ m-կրեզոլի և բութիլ-m-կրեզոլների 

- ֆենիլտոլիլային եթեր 

- երկտոլիլային եթեր 

- բենզիլէթիլային եթեր 

- եթերասպիրտներ` ստացվում են բազմաատոմ սպիրտներից կամ 
ֆենոլասպիրտներից ֆենոլային հիդրօքսիլ խմբի (ֆենոլասպիրտների դեպքում) կամ 



1145 
 

սպիրտային հիդրօքսիլային խմբերից մեկի (բազմատոմ սպիրտների դեպքում) 
ջրածնի տեղակալմամբ ալկիլային կամ արիլային ռադիկալով 

- 2,2/-օքսիերկէթանոլ (երկէթիլենգլիկոլ, երկգոլ)` անգույն հեղուկ, օգտագործվում է 
օրգանական սինթեզում, որպես լուծիչ սոսինձների և խեժերի համար, պայթուցիկ 
նյութերի և պլաստիկ նյութերի պատրաստման համար 

- էթիլենգլիկոլի կամ երկէթիլենգլիկոլի միամեթիլային, միաէթիլային, միաբուտիլային 
և այլ միաալկիլային եթերներ 

- էթիլենգլիկոլի կամ երկէթիլենգլիկոլի միաֆենիլային եթերներ 

- անիզիլային սպիրտ 

- գվայէթոլին (INN) (գլիցերին-միա-(2-էթօքսիֆենիլային) եթեր), գվայֆենեզին (INN) 
(գլիցերոլ-միա- (2-մեթօքսիֆենիլային) եթեր) 

 

- եթերա-ֆենոլներ, եթերա-սպիրտներ-ֆենոլներ` ստացվում են երկատոմ ֆենոլներից 
կամ ֆենոլասպիրտներից սպիրտային հիդրօքսիլային խմբի (ֆենոլասպիրտների 
դեպքում) կամ ֆենոլային հիդրօքսիլային խմբերից մեկի (երկատոմ ֆենոլների 
դեպքում) ջրածնի տեղակալմամբ ալկիլային կամ արիլային ռադիկալով 

- գվայակոլ` անգույն բյուրեղների տեսքով, բնորոշ բուրավետ հոտով նյութ, հալումից 
հետո մնում է հեղուկ վիճակում, պարունակվում է հաճարենու խեժերի մեջ, 
համարվում է բնափայտի կրեոզոտի հիմնական բաղադրիչ (հաճարենու 
կրեոզոտի),օգտագործվում է բժշկության մեջ և օրգանական սինթեզում 

- սուլֆոգվայակոլ (INN) (կալիումի գվայակոլսուլֆոնատ)` բարակ դիսպերսային փոշի, 
լայնորեն օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- էվգենոլ` անգույն մեխակի հոտով հեղուկ, ստացվում է մեխակների ծաղիկներից  

- իզոէվգենոլ` ստացվում է սինթետիկ եղանակով էվգենոլից, համարվում է 
մշկընկույզի յուղի եթերի բաղադրիչ 
- պիրոկատեքինմիաէթիլային պարզ եթեր (գվայէտոլ)` կծու, անգույն բյուրեղներ 
արոմատիկ հոտով, ստացվում է շվեդական կեչու բնափայտի յուղից 

  

- սպիրտների, պարզ եթերների և կետոնների պերօքսիդներ` RO.OH և RO.OR շարքի 
միացություններ, որտեղ «R»-ը համարվում է օրգանական ռադիկալ, օրինակ՝ 



1146 
 

հիդրոպերօքսիդը և երկէթիլի պերօքսիդը, ցիկլոհեքսանոնի պերօքսիդը (1-
հիդրոգերօքսիցիկլոհեքսիլ 1-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ)  

- պարզ եթերների, եթերասպիրտների, եթերաֆենոլների, եթերասպիրտաֆենոլների, 
սպիրտի պերօքսիդների, եթերների կամ կետոնների պերօքսիդների հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված ածանցյալներ կամ խառր 
ածանցյալներ, օրինակ՝ նիտրասուլֆացած, սուլֆահալոգենացված, 
նիտրահալոգենացված, նիտրասուլֆահալոգենացված ածանցյալները 

- միայն եռանդամ էպօքսի-օղակներով միացություններ, այղ թվում՝ 

- օքսիրան (էթիլենի օքսիդ)` սենյակային ջերմաստիճանում անգույն գազ է, 12օC-ից 
ավելի ցածր ջերմաստիճանում՝ հեղուկ է, ստացվում է կրեկինգ գազից ստացված 
միլենի կատալիտիկ օքսիդացումից, համարվում է միջատասպան և սնկասպան նյութ, 
լայն օգտագործվում է մրգերի և այլ սննդամթերքի պահածոյացման համար, 
օրգանական սինթեզում, պլաստիֆիկատորների և մակերևութաակտիվ նյութերի 
արտադրության համար 

- մեթիլօքսիրան (պրոպիլենի օքսիդ)` անգույն, եթերի հոտին նման հոտով հեղուկ, 
օգտագործվում է որպես լուծիչ թաղանթանյութի նիտրատի, թաղանթանյութի 
ացետատի, սոսինձների և խեժերի համար, ինչպես նաև որպես միջատասպան և 
օրգանական սինթեզում (պլաստիֆիկատորներ և մակերևութա-ակտիվ նյութեր և 
այլն) 

- ստիրոլի օքսիդ 

- էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ և պարզ էպօքսիեթերներ 

- էպօքսիդների հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 
ածանցյալներ և դրանց ցանկացած զուգակցումներ, օրինակ՝ նիտրասուլֆացած, 
սուլֆահալոգենացված, նիտրահալոգենացված, նիտրասուլֆահալոգենացված 
ածանցյալները 

- ացետալներ (ալդեհիդների և կետոնների հիդրատների պարզ երկեթերներ) և 
կիսաացետատներ (պարզ միաեթերներ, որտեղ եթերի թթվածնի ատոմին հարակից 
ածխածնի ատոմը, նույնպես ունի հիդրօքսիլ խումբ), այդ թվում՝ մեթիլալ 
(CH2(OCH3)2)` ֆորմալդեհիդի հիպոթետիկ հիդրատի պարզ երկմեթիլ եթեր, անգույն, 
եթերանման հոտով հեղուկ, օգտագործվում է որպես լուծիչ, որպես անզգայնացնող 
միջոց և օրգանական սինթեզում, երկմեթիլացետալ (CH3.CH.(OCH3)2)` 
ացետալդեհիդի հիպոթետիկ հիդրատի պարզ երկմեթիլ եթեր, օգտագործվում է 
որպես անզգայնացնող միջոց, երկէթիլացետալ (CH3CH.(OC2H5)2)` ացետալդեհիդի 
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հիպոթետիկ հիդրատի ածանցյալ, անգույն, եթերանման հոտով հեղուկ, 
օգտագործվում է որպես լուծիչ, որպես անզգայնացնող միջոց  

- ացետալների և կիսաացետալների հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզինացված ածանցյալներ` ստացվում են ացետալում ջրածնի մեկ կամ ավելի 
ատոմների լրիվ կամ մասնակի տեղակալմամբ հալոգենի ատոմներով (օրինակ՝ 
քլորալի ալկոհոլատ, քլորպրոպիլացետալ), սուլֆախմբերով (-SO3H), նիտրոխմբերով 
(-NO2) և նիտրոզոխմբերով (-NO), ինչպես նաև այս ածանցյալների ցանկացած 
զուգակցումով (օրինակ՝ նիտրասուլֆացած, սուլֆահալոգենացված, 
նիտրահալոգենացված, նիտրասուլֆահալոգենացված ածանցյալները) 

20.14.63.100 Եթերներ պարզ ացիկլիկ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզինացված, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

20.14.63.130 Եթեր երկէթիլային 
20.14.63.190 Եթերներ պարզ ացիկլիկ, այլ (բացի էթիլ եթերից) և դրանց ածանցյալները 

հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

20.14.63.200 Եթերներ պարզ ցիկլանային (ցիկլաալկանային), ցիկլենային (ցիկլաալկենային), 
արոմատիկ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզինացված 

20.14.63.230 Եթերներ պարզ ցիկլանային (ցիկլաալկանային), ցիկլենային (ցիկլաալկենային) կամ 
ցիկլատերպենային և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

20.14.63.250 Եթերներ պարզ արոմատիկ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

20.14.63.300 Եթերասպիրտներ պարզ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

20.14.63.330 Երկէթիլենգլիկոլ (երկգլիկոլ) 
20.14.63.390 Եթերասպիրտներ պարզ, այլ և դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 

նիտրացված կամ նիտրոզինացված 
20.14.63.500 Եթերաֆենոլներ, եթերասպիրտաֆենոլներ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 

սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 
20.14.63.600 Պերօքսիդներ սպիրտների, եթերների պարզ և կետոնների և դրանց ածանցյալները 

հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 
20.14.63.700 Էպօքսիդներ, էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ, էպօքսիեթերներ, կառուցվածքում 

եռանդամ օղակ պարունակող և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, 
նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

20.14.63.730 Օքսիրան (էթիլենօքսիդ) 
20.14.63.750 Մեթիլօքսիրան (պրոպիլենօքսիդ) 
20.14.63.790 Էպօքսիդներ, էպօքսիսպիրտներ, էպօքսիֆենոլներ, էպօքսիեթերներ պարզ, այլ և 

դրանցածանցյալները հալոգենացված, սուլֆացված, նիտրացված կամ 
նիտրոզինացված 
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20.14.63.800 Ացետալներ և կիսաացետալներ և դրանց ածանցյալները հալոգենացված, 
սուլֆացված, նիտրացված կամ նիտրոզինացված 

20.14.64 Ֆերմենտներ և այլ օրգանական միացություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- օրգանական միացություններ որոշակի քիմիական բաղադրությամբ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում կետոններ, որոնց համար բնութագրիչ է 
կարբոնիլային խմբի առկայությունը, որտեղ այն միացված է հարևան ածխածնի 
ատոմի հետ կրկնակի կապով (օրինակ՝ կետենը, երկֆենիլկետենը) 

- ռենին (լաբխմորիչ, քիմոզին, շրդանի խմորիչ)` լինում է հեղուկ, փոշենման կամ 
հաբերի տեսքով, ստացվում է հորթերի թարմ կամ չորացրած ստամոքսներից կամ 
որոշ միկրոօրգանիզմների կուլտիվացման ժամանակ, կարող է պարունակել աղեր 
(օրինակ՝ նատրիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ, նատրիումի սուլֆատ), որոնք մնում 
են արտադրական գործընթացից հետո կամ ավելացվում են ստանդարտացման 
համար, ինչպես նաև որպես պահածոյացնող նյութ (օրինակ՝ գլիցերին), 
օգտագործվում է պանրագործության մեջ 

Էնզիմները ներկայացնում են կենդանի բջիջների կողմից արտադրված 
օրգանական նյութեր, կարող են հարուցել կամ կարգավորել հատուկ քիմիական 
ռեակցիաներ կենդանի բջիջների արտաքին կամ ներքին մասերում, միևնույն 
ժամանակ էնզիմներն իրենք քիմիական կառուցվածքի ոչ մի փոփոխությունների չեն 
ենթարկվում, էնզիմները կարելի է դիտարկել՝  

- ըստ քիմիական բաղադրության՝ էնզիմներ, որոնց մոլեկուլները կազմված են միայն 
սպիտակուցներից (օրինակ՝ պեպսին, տրիպսին, ուրեազա) և էնզիմներ, որոնց 
մոլեկուլը բաղկացած է որպես ուղեկից գործոն (կոֆակտոր) գործող ցածր 
մոլեկուլային կշիռ ունեցող ոչ սպիտակուցային միացությունների հետ միացած 
սպիտակուցներից, կոֆակտորը կարող է լինել կամ մետաղի իոն, օրինակ՝ պղինձը 
ասկորբատօքսիդազեում, ցինկը մարդկային ընդերքային հիմնային ֆոսֆատազում, 
կամ բարդ օրգանական մոլեկուլ, որը կոչվում է կոֆերմենտ՝ ուղեկից խմորիչ, օրինակ՝ 
թիամիներկֆոսֆատը պիրուվատդեկարբօքսիլազում, պիրիդօքսալֆոսֆատը 
գլուգամինօքսաթթվային ամինատրանսֆերազում 

- ըստ քիմիական ակտիվության, ինչպես օքսիդորեդուկտազները, տրանսֆերազները, 
հիդրոլազները, լիազաները, իզոմերազները, լիգազները, 

 - ըստ կենսաբանական ակտիվության, ինչպես ամիլազները, լիպազները, 
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պրոտեազները և այլն: 

- «մաքուր» էնզիմներ (արտադրված), սովորաբար ունենում են բյուրեղային ձև և 
օգտագործվում են բժշկության կամ գիտական հետազոտությունների ժամանակ 

- էնզիմների խտանյութեր` ստացվում են կենդանի մարմիններից, բույսերից, 
միկրոօրգանիզմներից կամ մանրէախմբերի հեղուկներից (ստացված մանրէներից, 
սնկերից և այլն) լուծամզման եղանակով, ջրի կամ լուծիչների կիրառմամբ ստացված 
լուծամզուքներից (խտանյութերը, որոնք կարող են պարունակել մի քանի էնզիմներ 
տարբեր համամասնություններով, կարող են ստանդարտացվեն կամ կայունացվեն, 
որոշ ստանդարտացնող և կայունացնող ազդակներ կարող են հենց սկզբից գտնվել 
խտանյութերում տարբեր քանակներով, այդ դեպքում դրանց աղբյուրը հանդիսանում 
են ֆերմենտատիվ հեղուկները կամ մաքրման և նստեցման գործընթացները), 
ստացվում են, օրինակ՝ փոշու տեսքով նստեցմամբ կամ չորացմամբ, սառեցմամբ 
կամ հատիկների տեսքով՝ օգտագործելով հատիկավորման ազդակներ  

- էնզիմատիկ (խմորիչային) պատրաստուկներ, որոնք չեն ներառվել ուրիշ 
խմբավորումներում` ստացվում են խտանյութերի հաջորդական նոսրացումից կամ 
մեկուսացված էնզիմների կամ էնզիմների խտանյութերի խառնումից, դրանք են՝ մսի 
փափկեցման համար էնզիմների պատրաստուկները, գարեջրի, գինու կամ 
մրգահյութերի պարզեցման համար էնզիմների պատրաստուկները և 
մանածագործվածքի շոհահանման համար էնզիմների պատրաստուկները 

- պանկրեատինային էնզիմներ` արտադրվում են ենթաստամոքսային գեղձի կողմից, 
ամենակարևորներն են տրիպսինը և քիմոտրիպսինը, ալֆա-ամիլազան և լիպազան, 
օգտագործվում են հիմնականում բժշկության, դեղագործության մեջ մարսողական 
խանգարումները բուժելու համար, ստացվում են թարմ կամ չորացրած 
ենթաստամոքսային գեղձերից, կարող են պարունակել ուժեղ կլանող աղեր 
(ավելացվում են բյուրեղացման ջրի մի մասի կլանման համար) և մի քանի 
պաշտպանական կոլոիդներ (փոխադրումը կամ պահումը հեշտացնելու համար), 
օգտագործվում են շոհահանման, լվացման, մազային ծածկույթների հեռացման կամ 
դաբաղման պատրաստուկների արտադրության համար, ինչպես նաև 
մանածագործվածքի շոհահանման համար 

- պեպսին` ստացվում է խոզերի և խոշոր եղջերավոր անասունների ստամոքսների 
լորձաթաղանթից, կայունացնելու նպատակով դա երբեմն պահածոյացնում են 
մագնիումի սուլֆատի հագեցած լուծույթում կամ խառնում են սախարոզի կամ 
լակտոզի հետ, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- ածիկային էնզիմներ` ներառվում են միայն ածիկային ամմլազներ (չեն ներառվում 
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ածիկային լուծամզուքները – 10.86.10) 

- պապաին` օգտագործվում է չսառչող գարեջրի արտադրության մեջ, մսի 
փափկեցնողների ստացման համար և բժշկության մեջ (չի ներառվում չորացրած 
լատեքսի տեսքով պապաինը, որը մասնակիորեն է լուծվում ջրում - 15.89.20), 
բրոմելաին` ստացվում է անանասի բույսերից և ֆիցին`  ստացվում է թզենու որոշ 
տեսակների լատեքսից 

- տրոմբին` լուծամզում է արյան շիճուկից, (ջրում լուծվող ֆիբրինոգենը վեր է ածում 
ջրում չլուծվող ֆիբրինի), պրոտրոմբինազա` արյան այլ էնզիմ, ստացվում է խոշոր 
եղջերավոր անասունների թոքերից (պրոտրոմբինը վեր է ածում տրոմբինի), 
օգտագործվում են բժշկության մեջ որպես հեմոստատիկ պատրաստուկներ 

- ամիլազներ և պրոտեազներ` ստացվում են միկրոօրգանիզմներից, դրանց թվին են 
պատկանում՝ մանրէային ալֆա-ամիլազները (ստացված, օրինակ՝ Baciltus subtilis 
օգտագործելու ժամանակ), իրենցից ներկայացնում են էնզիմներ, որոնք օսլան 
ջրազրկում են մինչև դեքստրինի, օգտագործվում են ադգեզիվների և օսլայի հիմքով 
թղթի պատվածքների արտադրության մեջ, հրուշակեղենի արտադրությունում և 
սննդի արդյունաբերության այլ բնագավառներում, ինչպես նաև գործվածքի 
շոհահանման համար, սնկային ամիլազները, հանդիսանում են ալֆա-ամիլազամներ, 
ստացվում են բորբոսային մշակաբույսերից, հիմնականում Rhizopus և AspergNus 
ցեղի, չնայած դրանց հեղուկացման հատկությունը բավականին տեսանելի է, բայց 
ավելի քիչ է, քան մանրէային ամիլազների մոտ, սնկային ամիլազաները լայնորեն 
օգտագործվում են սննդարդյունաբերության մեջ (դրանք երբեմն պարունակում են 
պրոտեազներ, գլյուկոզօքսիդազներ և ինվերտազներ), ամիլագլյուկոզիդազները, 
որոնք էնզիմներ են ստացված Rhizopus և Aspergillus ցեղի սնկերից, համարվում են 
ուժեղ շաքարացնող ազդակներ, բայց չունեն ջրատարրալուծման ճեղքման 
հատկություն, օգագործվում են օսլայի նյութերից ավելի մեծ քանակի դեքստրոզի 
ստացման համար, ինչպես նաև գլյուկոզի և դեքստրոզայի օշարակների 
արտադրության մեջ և որպես շաքարացնող ազդակ հացահատիկներից սպիրտ 
ստանալու համար, պրոտեազները, ստացվում են Bacillus subtilis օգտագործումից, 
իրենցից ներկայացնում են պրոտեոլիտիկ էնզեմներ, օգտագործվում են գործվածքի 
շոհահանման, մի քանի լվացող նյութերի բաղադրամասերի և գարեջրագործության 
մեջ օգտագործվող նյութերի պատրաստման համար, բորբոսից ստացված 
պրոտեազները օգտագործվում են բժշկության և դեղագործության մեջ 

- բետա-ամիլազներ` էնզիմներ, որոնք ստացվում են բուսական նյութերից՝ գարուց, 
ցորենից և սոյայի ունդերից, դրանք օսլայից և դեքստրինից արտադրում են մալթոզ 

- պեկտինի էնզիմներ` ստացվում են բորբոսի տարբեր տեսակների, հիմնականում, 
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Rhizopus կամ Aspergiltus ցեղերի կուլտիվացումից, օգտագործվում են մրգերի և 
բանջարեղենի հյութերի արտադրության մեջ 

- ինվերտազա (բետա-մրգաֆուրանոզիդազա)` ստացվում է քիչ խմորված գարեջրի 
խմորիչներից, այն շաքարը ճեղքում է գլյուկոզի և ֆրուկտոզի, օգտագործվում է 
ոսկեգույն օշարակի, շոկոլադի արտադրության մեջ 

- գլյուկոզոիզոմերազա` ստացվում է մի շարք միկրոօրգանիզմների, հիմնականում 
Streptomyces և Baciltus ցեղերի մշակումից, օգտագործվում է գլյուկոզի մասնակի 
փոխարկման համար ֆրուկտոզի բարձր աստիճանի քաղցրության օշարակների 
արտադրության մեջ 

Բացառվում է՝ 

- լակտոն համարվող երկկետենը (21.10.31) 

- դեղամիջոցները (21.20) 

- դաբաղումից առաջ նախնական մշակման համար էնզիմատիկ պատրաստուկները 
(20.41) 

- թրջման կամ լվացման համար էնզիմի պատրաստուկները (20.41) 

- խմորիչները (10.89.13) 

- կոէնզիմները, օրինակ՝ կոկարբօքսիլազան և կոկիմազան (20.14) 

- չորացրած գեղձերը և այլ օրգանները, դրանց լուծամզուքները և մարդու և 
կենդանիների այլ նյութերը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (21.10.60) 

20.14.64.300 Միացություններ օրգանական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.14.64.500 Խմորիչ շրդանի և դրա խտանյութերը 
20.14.64.700 Խմորիչներ (էնզիմներ), պատրաստուկներ խմորիչների, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.14.7 Հիմնական քիմիական օրգանական տարբեր նյութեր  
20.14.71 Բուսական ծագման մթերքի կամ խեժերի ածանցյալներ 

 
Ածխածինը և հանքային նյութերը կոչվում են ակտիվացրած, երբ դրանց 

մակերևութային կառուցվածքը համապատասխան մշակմամբ (ջերմությամբ, 
քիմիկատներով և այլն) ձևափոխված է, որպեսզի դրանց դարձնի պիտանի որոշակի 
նպատակների համար, ինչպիսիք են՝ գունաթափումը, գազի կամ խոնավության 
կլանումը, կատալիզը, իոնափոխանակությունը կամ զտումը:  

  Այդ նյութը բաժանվում է երկու տեսակների: Առաջին տեսակն այն նյութն է, 



1152 
 

որի հիմնական բնութագիրը շատ մեծ տեսակարար մակերևույթն է (գրամում 
հարյուրավոր մ2-ներ) և վան-դեր-վաալսային կապերի առկայությունը (դրանք 
ապահովում են ֆիզիկական մակակլանումը) կամ ազատ քիմիական կապերի 
առկայությունը (դրանք հագեցած են օրգանական և անօրգանական մոլեկուլներով և 
ապահովում են քիմիական մակակլանումը): Այդ նյութն ստացվում է մի քանի 
բուսական կամ հանքային նյութերի (կավ, բոքսիտ և այլն) քիմիական կամ 
ջերմամշակմամբ բնական խառնուրդների և հավելումների առկայությամբ: Այդ 
մշակումը ձևափոխում է հիմնական նյութի կառուցվածքը, ինչն ուղեկցվում է 
տեսակարար մակերևույթի մեծացմամբ, իսկ  նյութերի դեպքում տեղի է ունենում 
վանդակի ձևափոխություն տարբեր վալենտականության ատոմների ներդրման կամ 
տեղակայման պատճառով: Առաջացած ազատ վալենտականությունները փոխազդում 
են մակերևույթի վրա պրոտոնների կամ էլեկտրոնների հետ, այդ նյութերը դարձնելով 
ակտիվ՝ քիմիական մակակլանիչներ, կատալիզորդներ և իոնափոխանակիչներ:  

  Երկրորդ տեսակի նյութի համար հիմնական բնութագիրը հանդիսանում է ոչ 
մեծ տեսակարար մակերևույթը (մոտավորապես գրամում 1 մ2-ից մինչև 100մ2): 
Չնայած այդ նյութն ունի էլեկտրական լիցքի մեծ խտություն, բայց չունի զգալի 
մակակլանման հատկություն և չի կարող գունաթափող ազդակ հանդիսանալ: Այդ 
նյութը ջրային կախույթում ցուցաբերում է ուժեղ էլեկտրաստատիկ փոխազդեցություն 
կոլոիդների հետ, հեշտացնելով կամ ճնշելով դրա մակարդումը և այդ պատճառով էլ 
պիտանի է որպես զտող նյութ օգտագործելու համար: Այս տեսակի արտադրանքը 
նույնպես ստացվում է, հիմնականում, ջերմամշակման եղանակով: Հիմքային 
նյութերի առկայությունը թրծման գործընթացում օժանդակում է մակերևութային 
լիցքերի առաջացմանը:  

 - բնական հանքային ակտիվացրած նյութ (բացի ակտիվացրած ածխից - 24.66.44) և 
կենդանական ածուխ, ներառյալ մշակված կենդանական ածուխը, այդ թվում՝ 

- ակտիվացրած երկատոմիտ, որը կազմված է կիզելգուրից կամ մի քանի այլ 
սիլիցիումական քարացուկներից, կալցիումը, անհրաժեշտության դեպքում հեռացվում 
է թթուներով, թրծվում է շփվելով եռակալված նյութերի հետ, ինչպիսիք են նատրիումի 
քլորիդը կամ նատրիումի կարբոնատը և հետո մանրացվում է և համապատասխան 
եղանակներով տեսակավորվում, դրանք ունեն շատ ցածր տեսակարար խտություն և 
հանդիսանում են զտող միջոցներ, օգտագործվում են, հիմնականում, քիմիական և 
դեղագործական արտադրանքի պատրաստման համար (հատկապես 
հակաբիոտիկների), շաքարի կամ գլյուկոզի և խմիչքների արտադրությունում, ջրի 
մաքրման համար և այլն (չի ներառվում առանց եռակալված հավելումների թրծած 
երկատոմիտը – 08.99.29) 

- որոշ հրաբխային հանքաքարեր, ինչպիսին է, օրինակ՝ պերլիտը, աղալուց հետո 



1153 
 

ենթարկվում են «ջերմային հարվածի» շատ տաք բոցում (10000C և ավելի), հետո 
նորից աղացվում են և տեսակավորվում, ակտիվացրած պերլիտը կազմված է շատ 
բարակ, թափանցիկ կորացված մակերեսով փաթիլներից, դրանք նույնպես ունեն 
շատ ցածր տեսակարար խտություն և հանդիսանում են զտող միջոցներ, 
օգտագործվում են, հիմնականում, քիմիական և դեղագործական արտադրանքի 
պատրաստման համար (հատկապես հակաբիոտիկների), շաքարի կամ գլյուկոզի և 
խմիչքների արտադրությունում, ջրի մաքրման համար և այլն 

- կավեր և ակտիվացրած հողեր` ներառում են մի քանի կոլոիդային կավերի 
տեսակներ կամ կավային հողեր, որոնք, համապատասխան իրենց նշանակության, 
ակտիվացրած են թթվով կամ հիմքով, հետո չորացրած և մանրացրած, հիմքով 
ակտիվացրածները համարվում են էմուլգատորներ, կախույթացնող և 
շեղջաքարացնող ազդակներ, որոնք օգտագործվում են, մասնավորապես, փայլեցնող 
և մաքրող միջոցների պատրաստման համար, ինչպես նաև կաղապարային 
խառնուրդների և հորատման մածուկների հատկությունները լավացնելու համար, 
թթվով ակտիվացրածները, հիմնականում, օգտագործվում են կենդանական, 
բուսական կամ հանքային յուղերի, ճարպերի, մոմերի գունաթափման համար 

- ակտիվացրած բոքսիտ` ակտիվացվում է հիմքով կամ համապատասխան ջերմային 
մշակմամբ, հիմնականում օգտագործվում է որպես կատալիզորդ, չորացնող և 
գունաթափող միջոցներ 

- ոսկրային ածուխ` ծակոտկեն, մաքուր ածխածնի քիչ պարունակությամբ 
(մոտավորապես կշռի 10%-ից մինչև 20%, թթվով մշակելուց հետո ածխածնի 
պարունակությունը զգալի բարձրանում է) սև նյութ, ստացվում է անյուղ ոսկորների 
թրծմամբ փակ անոթում, արտադրվում է փոշիների, հատիկների, մածուկների 
տեսքով կամ դրանց պատրաստման համար օգտագործված ոսկորների կամ դրանց 
մասերի ձևերի կտորներով, համարվում է գունաթափող նյութ և լայնորեն 
օգտագործվում է շատ արտադրություններում, հատկապես, շաքարի 
արտադրությունում, ինչպես նաև օգտագործվում է որպես սև պիգմենտ, օրինակ՝ 
փայլեցնող բաղադրանյութերի և որոշ թանաքների արտադրությունում, մշակված 
ոսկրային ածուխն օգտագործվում է որպես պարարտանյութ, ինչպես նաև սև 
գունանյութերի արտադրության համար 

- արյան ածուխ` ստացվում է փակ անոթում չորացած արյան թրծումից, հիմնականում 
օգտագործվում է որպես գունաթափող միջոց 

- փղոսկրի ածուխ` մանուշակագույն երանգով սև գույնի փոշի կամ ոչ մեծ, անկանոն 
ձևի կոն, ստացվում է փղոսկրի թափոնների թրծումից փակ անոթում, օգտագործվում 
է նկարչական ներկերի համար 
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- մաշկի ածուխ, եղջյուրի ածուխ, սմբակի ածուխ, կրիայի վահանի ածուխ և այլն 

- մանրուռու յուղ` ստացվում է բնափայտի արտադրությունից մնացած սև մոխրաջրից 
(երբ այդ մոխրաջուրը լցվում է պարզարան, մակերեսին առաջանում է 
փրփրազանգված, որի տաքացնելուց և օքսիդացնելուց հետո ստացվում է հում 
մանրուռու յուղ), իրենից ներկայացնում է մուգ դարչնագույն յուղային թթուների 
(հիմնականում օլեինային, լինօլենային և դրանց իզոմերների), խեժային թթուների 
(հատկապես աբիետինային) և ոչ մեծ քանակի չտարրալուծված նյութի (ստիրոլներ, 
բարձր սպիրտներ և զանազան խառնուրդներ) խառնուրդ, շատ ցածր ճնշման տակ 
դրա թորումից առաջանում է մաքուր մանրուռու յուղ, որը դեղնավուն հեղուկ է 
կազմված յուղային և խեժային թթուներից, օգտագործվում է էմուլսիաների 
արտադրության համար, ճանապարհային պատվածքների մշակման համար, 
սովորական օճառների, մետաղական օճառների, մանածագործական և թղթի 
արդյունաբերության համար էմուլգատորների պատրաստման համար, լաքերի, 
ներկերի կամ լինօլեումի արտադրության համար, մետաղամշակման համար 
չորացնող յուղերի պատրաստման համար, ինչպես նաև որպես կաուչուկի 
պլաստիֆիկատորներ և որպես մանրուռու յուղի յուղալի թթուների և խեժային 
թթուների ստացման աղբյուր  

- սոճուց կամ այլ փշատերև ծառերից առանձնացված օլեինային խեժերի 
(բևեկնայուղի) թորումից ստացված ցնդող նյութ` շարժուն, անգույն հեղուկներ, ջրում 
չլուծվող, ուժեղ բեկումով և սուր հոտով, օգտագործվում են որպես լուծիչ, 
մասնավորապես, փայլեցնող նյութերի, ներկերի, լաքերի, դեղամիջոցների 
արտադրության մեջ, սինթետիկ կամֆորայի, տերպինհիդրատի, տերպինեօլի և այլնի 
պատրաստման ժամանակ 

- փշատերև ծառերի թորմամբ կամ այլ մշակմամբ արտադրված բնափայտե 
բևեկնայուղ (առավել ցնդող նյութ), սուլֆատային բևեկնայուղ (ցնդող կողմնակի նյութ) 
և այլ բևեկնայուղեր` տերպեններով հարուստ հեղուկներ, օգտագործվում են նույն 
նպատակներով, ինչ որ օլեինային խեժերից բևեկնայուղերը, մասնավորապես, որպես 
լուծիչներ լաքերի, ներկերի և այլնի պատրաստման համար 

- հում երկպենտեն` տերպենային յուղ (երկպենտենի պարունակությունը 
մոտավորապես 80%), ստացվում է բնափայտե բևեկնայուղի չափազատմամբ կամ 
արտադրվում է որպես կողմնակի նյութ սինթետիկ կանֆորայի պատրաստման 
ժամանակ (չի ներառվում մաքուր կամ առևտրային երկպենտենը - 20.14.12) 

- սուլֆիտային բևեկնայուղ` ցնդող դեղին հեղուկ, ստացվում է սուլֆիտային 
գործընթացով բնափայտե թաղանթանյութի պատրաստման ժամանակ որպես 
կողմնակի նյութ, հանդիսանում է հում պարացիմեն, որը պարունակում է ոչ շատ 
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քանակության տերպեններ և այլ նյութեր, ներառվում է նաև ցանկացած հում պարա-
պիմեն, անկախ նրանից, որտեղից է այն արտադրվել  

- սոճու յուղ` սովորաբար սոճու խեժային փրփուրից չոր թորման կամ ջրային գոլորշով 
թորման ժամանակ բնափայտե բևեկնայուղից հետո առանձնացված չափամաս, 
ստացվում է նաև քիմիական սինթեզով, (օրինակ՝ ալֆա-պինենի քիմիական 
հիդրատացմամբ), ներառվում է միայն որպես գլխավոր բաղադրամաս ալֆա-
տերպինեոլ պարունակող սոճու յուղը, որն անգույն կամ սաթագույն հեղուկ է, 
հարուստ ալֆա-տերպինեոլով, հիմնականում օգտագործվում է մանածագործական 
արդյունաբերությունում որպես թրջող նյութ և լուծիչ լաքերի և ներկերի 
պատրաստման համար, որպես վարակազերծիչ միջոց, ինչպես նաև ֆլոտացիոն 
եղանակով հանքաքարերի հարստացման համար  

 

 

- բևեկնախեժ և խեժային թթուներ` կազմված են, հիմնականում, աբիետինաթթվի և 
ազգակից թթուների խառնուրդներից ոչ թթվային բաղադրամասերի աննշան 
հավելումներով` պինդ նյութեր, սովորաբար թափանցիկ և ապակենման, կախված 
առկա խառնուրդների քանակից բաց դեղնավունից մինչև մուգ դարչնագույն են, 
ստացվում են սոճուց կամ այլ փշատերև ծառերից ստացված արտածորվածքի 
տեսքով խեժային նյութերի թորման գործընթացում ցնդող տերպենյան նյութերի 
(բևեկնայուղի սպիրտներ և համանման տերպենյան լուծիչներ) անջատումից կամ 
լուծիչների միջոցով սոճու կոճղակտորներից լուծամզմամբ, ինչպես նաև մանրուռու 
յուղի չափամասերով թորման միջոցով որպես թաղանթանյութ-թղթային 
արտադրության կողմնակի նյութ, օգտագործվում են օճառների որոշ տեսակների 
պատրաստման համար, սոսնձված թղթի, լաքերի, փայլեցման միջոցների, 
մածուկների, թանաքների, զմուռսների պատրաստման համար, գարեջրագործական 
արտադրությունում և այլն, որպես հումք ածանցյալ և բևեկնախեժային յուղերի 
ստացման համար  

- բևեկնախեժի կամ խեժային թթուների աղեր, բևեկնախեժի կամ խեժային թթուների 
ածանցյալներ, բացի բևեկնախեժային արտադրանքի աղերից` նատրիումի կամ 
կալիումի ռետինատները, որոնք ստացվում են նատրիումի հիդրօքսիդի կամ կալիումի 
հիդրօքսիդի լուծույթում բևեկնախեժի փոշու եռացումից, այլ անօրգանական 
ռետինատները, սովորաբար, պատրաստվում են մետաղական աղերի լուծույթներով 
նատրիումի կամ կալիումի ռեզինատների լուծույթների նստեցմամբ կամ բևեկնախեժի 
և մետաղի օքսիդների խառնուրդի հալմամբ, դրանք են՝ ալյումինի, կալցիումի, 
կոբալտի, պղնձի, մագնեզիումի, կապարի կամ ցինկի ռեզինատները, օգտագործվում 
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են լաքերի կամ ներկերի պատրաստման ժամանակ յուղերի թաղանթների 
առաջացման հատկության լավացման համար, սնկասպանների և վարակազերծիչ 
միջոցների և այլնի արտադրության համար, ներառվում է նաև պնդացող 
բևեկնախեժը, որն ստացվում է բևեկնախեժի կամ խեժային թթուների մշակումից, 
օրինակ՝ կալցիումի հիդրօքսիդով, որը բևեկնախեժին դարձնում է պինդ և ավելի 
պիտանի լաքերի պատրաստման համար  

- բարդ եթերային աղեր` ստացվում են էթիլենգլիկոլով, գլիցերոլով կամ այլ 
բազմատոմ սպիրտով, բևեկնախեժով կամ խեժային թթուներով, ինչպես նաև դրանց 
օքսիդացված, հիդրոգենացված, անհամամասնացված (ապահիդրատացված) կամ 
պոլիմերացված ածանցյալներով էսթերացումից, ավելի պլաստիկ են, քան բնական 
խեժերը, որը դրանց դարձնում է պիտանի պիգմենտների կամ այլ նյութերի հետ 
խառնվելու համար 

- բևեկնախեժի և խեժային թթուների ածանցյալներ  

- օքսիդացած բևեկնախեժ և խեժային թթուներ` ստացվում են որպես փշատերև 
ծառերի, որոնք երկար ժամանակ մնացել են հողի մեջ՝ առաջացնելով դրանցում 
պարունակված խեժային թթուների բնական օքսիդացում, կոճղերի լուծամզուքների 
թորման մնացորդային նյութ, ինչպես նաև կարելի է ստանալ արհեստական 
եղանակով, օգտագործվում են սոսինձների, էմուլսիաների, ներկերի, թանաքների, 
էլեկտրամեկուսիչների ստացման համար 

- ջրածնավորած բևեկնախեժ և խեժային թթուներ` ստացվում են կատալիզորդի 
առկայությամբ բևեկնախեժի կամ խեժային թթուների ջրածնով մշակումից, դրանք 
ավելի կայուն են օքսիդացման նկատմամբ, ինչպես նաև լույսի ազդեցության տակ 
ավելի դանդաղ են գունաթափվում, քան սովորական բևեկնախեժը և խեժային 
թթուները, օգտագործվում են լաքերի, օճառի և այլն պատրաստման համար 

- ապաջրածնավորած բևեկնախեժ և խեժային թթուներ` ստացվում են, օրինակ՝ մինչև 
չափավոր ջերմաստիճան բևեկնախեժը և խեժային թթուները տաքացնելու 
եղանակով կամ բարձր ջերմաստիճանի տակ թթվային կատալիզի եղանակով 
(ծծումբը և սելենը նույնպես կարող են օգտագործվել որպես կատալիզորդ), 
օգտագործվում են լաքերի և այլն պատրաստման համար 

- պոլիմերացված բևեկնախեժ և խեժային թթուներ (պոլիմերացման աստիճանը շատ 
ցածր է)` ստացվում են ծծմբական թթվով բևեկնախեժի և խեժային թթուների 
մշակումից, օգտագործվում են, մասնավորապես, մեծ խտության և մածուցիկության 
լաքերի պատրաստման համար, կազմված են դիմերից և չպոլիմերացված թթուներից 
և կարող են վերաբերվեն նաև դիմերացված բևեկնախեժին 
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- բևեկնախեժի և խեժային թթուների բարդ սպիրտային միատոմանի եթերներ` 
հայտնի են որպես «ռետինատներ» կամ «աբիետատներ», օրինակ՝ մեթանի, էթանի և 
բենզիլի բարդ եթերները և «մեթիլհիդրաաբիետատը», որոնք օգտագործվում են, 
մասնավորապես, թաղանթանյութային լաքերի համար որպես պլաստիֆիկատորներ 

- երկհիդրաաբիետային, տետրահիդրաաբիետային և ապահիդրաաբիետային 
սպիրտների («աբիետային սպիրտ») խառնուրդներ 

- բևեկնախեժի ադուկտներ (adduct) և դրանց ածանցյալները` բևեկնախեժի և 
խեժային թթուների ֆումարային թթվով, մալեինային թթվով կամ դրա 
անհիդրիդներով ձևափոխված տեսակներն են և օգտագործվում են ալկիդային 
խեժերի, բևեկնախեժի սոսնձի և թանաքների պատրաստման համար, ադուկտները 
հետագայում կարող են էսթերացվեն էթիլենգլիկոլով, գլիցերոլով կամ այլ 
միատոմանի սպիրտներով, ներառվում են նաև բևեկնախեժի ադուկտների աղերը, 
ինչպիսիք են՝ բևեկնախեժա-մալեինային կամ բևեկնախեժա-ֆումարային 
ադուկտների աղերը 

- բևեկնախեժի սպիրտ` առավել ցնդող չափամաս, շարժուն, ծղոտի գույնով, սուր 
հոտով հեղուկ, օգտագործվում է որպես լուծիչ խեժերի համար և լաքերի, ներկերի և 
այլնի արտադրության մեջ) և բևեկնախեժի յուղեր (լինում են տարբեր գույների 
(ոսկեգույն, սպիտակ, կանաչ, դարչնագույն) և որակի, ծխի հոտով, օգտագործվում են 
քսանյութերի, սառեցնող յուղերի, հրատարակչական ներկերի, լաքերի, ներկերի, 
քսուքների և այլնի պատրաստման համար), ստացվում են բևեկնախեժից կամ 
խեժային թթուներից գերտաքացած ջրային գոլորշիների թորման եղանակով 
(կատալիզոդի առկայությամբ) կամ կազմալուծվող թորման եղանակով, դրանք, 
հիմնականում, ածխաջրածինների բարդ խառնուրդներ են և կարող են իրենց մեջ 
պարունակել օրգանական թթուներ, որոնց քանակը կախված է թորման 
պայմաններից 

- վերահալված (վերաթորված) խեժեր` բնական խեժեր, որոնց ենթարկում են 
ջերմամշակման, որպեսզի չորացող յուղերում դառնան լուծելի 

- բարդ կառուցվածքի նյութ, ստացված խեժային կամ ոչ խեժային բնափայտի չոր 
թորումից (կամ կարբոնացումից), որի ժամանակ, բացի գազերից, առաջանում են 
ենթախեժային հեղուկներ (դրանք երբեմն կոչվում են չմաքրված ենթախեժային ջուր, 
իրենց մեջ պարունակում են քացախաթթու, մեթիլ սպիրտ, ացետոն, որոշ քանակի 
ֆուրֆուրոլ և ալիլային սպիրտ), բնափայտի ձյութ և բնափայտի ածուխ, որոնց 
հարաբերակցականությունը կախված է ծառի ցեղից և թորման արագությունից, 
ներառվում է նաև բոլոր տեսակի բուսական կուպր, գարեջրագործական կուպր և այլ 
համանման նյութեր բևեկնախեժի, խեժային թթուների կամ բուսական կուպրի 
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հիմքով, այդ թվում՝ 

- բնափայտի ձյութ` արտադրվում է բնափայտից (փշատերևի կամ այլ ցեղերի) 
թրծման վառարաններում դրա կարբոնիզացման գործընթացում կամ թորանոթներում 
և վառարաններուն թորման ժամանակ (թորման ձյութեր), կարող են ստացվել 
անմիջապես ենթախեժային հեղուկների պարզեցումից (նստվածքային ձյութեր) կամ 
ենթախեժային հեղուկների թորումից, որոնց մեջ դրանք եղել են մասնակի լուծված 
(լուծված ձյութեր), դրանք իրենցից ներկայացնում են ածխաջրածինների, ֆենոլների 
կամ դրանց համանշանակների, ֆուրֆուրոլի, քացախաթթվի կամ տարբեր այլ նյութի 
բարդ խառնուրդներ, խեժային բնափայտից ստացվածները պարունակում են նաև 
հենց խեժից թորված նյութ՝ տերպեններ, խեժային յուղեր և այլն, մածուցիկ են, ունեն 
տարբեր գույներ՝ դարչնա-նարնջագույնից մինչև դարչնագույն, օգտագործվում են 
(հասարակ ջրազրկումից կամ անմիջապես ստանալուց հետո մասնակի թորումից 
հետո), հիմնականում, նավային ճոպանների տոգորման համար, կաուչուկի 
արտադրությունում որպես պլաստիֆիկատորներ, մածուկների պատրաստման 
համար, բժշկության մեջ և այլն, իսկ ոչ խեժային բնափայտից ստացվածները խիտ, 
դարչնա-սև գույնի հեղուկ են, օգտագործվում են, հիմնականում, լայն տեսականու 
կողմնակի նյութ (բնափայտի կրեոզոտ, գվայակոլ և այլն) ստանալու համար (թորման 
կամ այլ եղանակներով), ներառվում են նաև գիհու եթերայուղեր, որոնք հայտնի են 
որպես գիհու ձյութեր, օգտագործվում են բժշկության մեջ և օճառի արտադրությունում  

- բնափայտի ձյութի թորման ժամանակ ստացված յուղեր` թեթև յուղերը 
(պարունակում են ալիֆատիկ շարքի ածխաջրածիններ, տերպեններ և բարձրագույն 
կետոններ) օգտագործվում են ոչխարների լվացման լուծույթների և այգիներում 
ցայտեցնելու հեղուկների պատրաստման համար, իսկ ծանր յուղերը (պարունակում 
են ալիֆատիկ և արոմատիկ շարքերի ածխաջրածիններ, բարձրագույն կետոններ և 
բարձրագույն ֆենոլներ) օգտագործվում են բնափայտի տոգորման համար և որպես 
բնափայտի կրեոզոտի աղբյուր, ապակրեոզոտացված յուղերը՝ հանքաքարերի 
հարստացման համար, սնկասպանների պատրաստման համար, որպես լուծիչներ և 
որպես վառելիք  

- բնափայտի կրեոզոտ` համարվում է բնափայտի ձյութի հիմնական 
բաղադրամասերից մեկը, ստացվում է ոչ յուղային ցեղի ծառերի ձյութի թորումից, 
անգույն հեղուկ է (սակայն օդի և լույսի ազդեցությունից ներկվում է), ունի ածխի հոտ, 
համարվում է կծու հեղուկ, օգտագործվում է որպես հակավարակիչ և հականեխիչ 
միջոց 

- բնափայտի նավթա` ստացվոմ է ենթախեժային հեղուկների վերամշակումից, 
դեղնավուն հեղուկ է յուրահատուկ հոտով, պարունակում է 70%-ից մինչև 90% 
մեթանոլ (մեթիլ սպիրտ) ացետոնով տարբեր համամասնություններով և այլ 
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կետոններով (8%ից մինչև -20%), ինչպես նաև ուրիշ խառնուրդներ (մեթիլացետատ, 
բարձրագույն սպիրտներ, ձյութանման նյութեր և այլն) 

- բուսական կուպր` բուսական նյութերի թորման գործընթացի կամ այլ մշակման 
մնացորդ, դրանք են՝ բնափայտի կուպրը (բնափայտի ձյութի թորման մնացորդ), 
բևեկնախեժի կուպրը (բևեկնախեժից բևեկնախեժի սպիրտի և բևեկնախեժի յուղի 
հեռացումից հետո մնացորդը), սուլֆատային կուպրը (մանրուռու յուղի թորման 
մնացորդ), լինում են սևա-դարչնագույն, կարմրա-դարչնագույն կամ դեղնա-
դարչնագույն, կապված տեսակի հետ օգտագործվում են նավերի խծուծման, 
գործվածքների վրա անջրանցիկ շերտի անցկացման, բնափայտի տոգորման, 
հակաքայքայիչ պատվածքների պատրաստման համար, որպես կապանյութեր և այլն  

- գարեջրագործական կուպր` օգտագործվում է տաք վիճակում գարեջրի տակառների 
մակերեսների պատման համար, ստացվում է բևեկնախեժի, պարաֆինի և 
խեժայուղերի խառնուրդների կամ խեժային և բուսական յուղերի խառնուրդների 
հալումից (օրինակ՝ վուշի յուղի, բամբակի յուղի կամ կանճրակի յուղի) 

- թելերի մոմապատման համար մոմ` օգտագործվում է կոշիկի և թամբագործական 
արտադրատեսակների կարման ժամանակ մանվածքի և թելերի մոմապատման 
համար, իրենից ներկայացնում է բևեկնախեժի, բևեկնախեժի յուղի, պարաֆինային 
մոմի, օզոկերիտի և այլն խառնուրդ, պարունակում է նաև փոշենման անօրգանական 
նյութեր (տալկ, կաոլին), սովորաբար պատրաստվում է բլոկերի, ձողերի կամ 
սկավառակների տեսքով 

- ճեղքերը խծուծելու համար կուպր` օգտագործվում է նավաշինության մեջ, 
սովորաբար պատրաստվում է բնափայտի կուպրը, բնափայտի ձյութը և խեժերը 
խառնելու եղանակով 

 
Բացառվում է՝ 

- կրեոզոտային յուղը կամ հանքային կրեոզոտը (20.14.73) 

- բնական բուրգունդյան խեժը («վոզգյան կուպր»), բնական խեժը, ստացված փշատու 
ծառերի մի քանի ցեղերից և դեղին կուպրը, որը հանդիսանում է բնական 
բուրգունդյան խեժ, մաքրված վերահալմամբ և զտմամբ (02.30.12) 

- ստեարինային կուպրը, ճարպաքրտինքային կուպրը և գլիցերինի կուպրը (10.41.72)  

- ածխից, տորֆից, նավթից և այլնից բնական ասֆալտը (հատված 08) 

- մաքուր կամ տեխնիկական մաքուր մեթանոլը (մեթիլ սպիրտը), ինչպես նաև այլ 
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առանձին քիմիական նյութերը, ստացված կրկնակի թորման կամ բնափայտի 
թորման առաջնային նյութի հետագա մշակման եղանակով, օրինակ՝ քացախաթթու, 
ացետոն, գվայակոլ, ֆորմալդեհիդ, ացետատներ և այլն (20.14) 

- զմուռսը (կնքամոմ) (20.41.42) 

- մնացորդային մոխրաջրերը, ստացված բնափայտի թաղանթանյութի 
պատրաստման ժամանակ (20.14.80) 

- «խեժի ածուխը» («Brais resineaux») (20.14.71) 

- թանկարժեք մետաղների ռետինատները (20.13.51) և 20.13 դասի ռետինատները  

- ռետինատների վրա հիմնված պատրաստի չորարարները (սիկատիվները) 
(20.30.22) 

- յուղային թթուների և բևեկնախեժի կամ խեժային թթուների տարրալուծված 
խառնուրդներից ստացված խեժային օճառը (20.41.31) և ռետինատների վրա 
հիմնված այլ լվացող պատրաստուկները (20.41) 

- սուլֆացված բևեկնախեժի յուղերը (20.41) 

- սոճիների կամ այլ փշատերև ծառերի յուղային արտածորանքի թորման ցնդող 
բաղադրամասերը (20.14.71)  
- բևեկնախեժի կուպրը (20.14.71) 

- մաքուր կամ առևտրային մաքուր տերպենյան ածխաջրածինները (կամ 
տերպենները), տերպինեոլը և տերպինհիդրատը (20.14) 

- սոճու փշատերևի յուղը (20.53) 

- բևեկնախեժ յուղերը (20.14.71) 

- տարրալուծված մանրուռու յուղը, որն ստացվել է թորած մանրուռու յուղը հիմքով 
(նատրիումի կամ կալիումի հիդրօքսիդով) չեզոքացնելուց (20.41.31) 

- մոխրաջուրը, որը մնացել է հիմքային կամ սուլֆատային եղանակով բնափայտի 
թաղանթանյութի պատրաստման ժամանակ, խտացած կամ չխտացած, և 
պարզարաններում այդ մոխրաջրից առանձնացված փրփրալից զանգվածը (20.14.80) 

- մանրուռու յուղի թթուները, հիմնականում կազմված մանրուռու յուղի յուղալի 
թթուներից առանձնացված խեժային թթուների խառնուրդից (20.14.71) 

- սուլֆիտային խեժը (մանրուռու յուղի խեժ), մանրուռու յուղի թորման մնացորդը 
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(20.14.71) 

- 90զանգ.% և ավելի (ըստ նյութի չոր կշռի) յուղալի թթուների կշռային 
պարունակությամբ մանրուռու յուղալի թթուները, որոնք առանձնացվել են խեժային 
թթուներից վակուումային չափամասերով թորման կամ այլ եղանակներով (20.14.31) 

- միներալները, որոնք ունեն բնական ակտիվություն (օրինակ՝ ֆուլերային հողը) և 
մակերևույթի կառուցվածքը ձևափոխող ոչ մի մշակման չեն ենթարկվել (08 հատված) 

- ակտիվացրած քիմիական նյութը, օրինակ՝ ակտիվացրած ալյումինի օքսիդը 
(24.42.12), ակտիվացրած սիլիկագելը (20.11.12 կամ 20.59), արհեստական ցեոլիտը և 
սուլֆացված ածխային իոնափոխանակիչները (20.59) 

- ակտիվացրած ածուխները, որոնք նախատեսված են օգտագործելու որպես 
դեղամիջոցներ (21.20) կամ ներկայացվում են մանրածախ առևտրի համար փաթեթով 
որպես հոտի կլանիչներ սառնարանների, ավտոմեքենաների և այլնի համար 
(20.42.19)  

- թեթևաքաշ գնդակերպ հատիկների տեսքով փրփրացրած պերլիտը (23.99.19) 

20.14.71.200 Նյութեր հանքային բնական ակտիվացրած, ոսկոր թրծած 
20.14.71.300 Յուղ մանրուռու մաքրված կամ չմաքրված 
20.14.71.400 Բևեկնայուղ (սկիպիդար) սուլֆատային, բնափայտե, յուղ փշատերևային և նյութեր 

համանման 
20.14.71.500 Բևեկնախեժ, թթուներ խեժային և դրանց ածանցյալները, սպիրտներ և յուղեր 

բևեկնախեժի, խեժեր վերահալված 
20.14.71.700 Նավթա բնափայտի, կուպր բուսական, կուպր գարեջրագործական և նյութեր 

համանման բևեկնախեժի, խեժային թթուների կամ բուսական կուպրի հիմքով 
20.14.72 Փայտածուխ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնափայտի ածուխ` ստացվում է առանց օդի առկայության բնափայտի չոր թորմամբ, 
անկախ նրանից, բլոկերի, ձողիկների, հատիկների, թե փոշու տեսքով է, 
շեղջաքարացված է խեժով, թե այլ նյութերով բրիկետների, սալերի, գնդերի և այլնի 
ձևով, ի տարբերություն կենդանական և հանքային ծագման ածխածնից, բնափայտի 
ածուխը ջրից թեթև է և դրա մեջ երևում է բնափայտի թելքեր, ներառվում է նաև 
համանման նյութեր, որոնք ստացվում են հնդկընկույզի կամ այլ ընկույզների կեղևի 
չոր թորումից 
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Բացառվում է՝ 

- դեղամիջոցների տեսքով բնափայտի ածուխը (21.20) 

- սկավառակների կամ որևէ այլ տեսքով խնկի հետ խառնված բնափայտի ածուխը 
(20.42.99) 

- ակտիվացրած ածուխը (20.59.54) 

- նկարչության համար ածուխը (բնափայտի ածխից մատիտները) (32.99.15) 

20.14.72.000 Փայտածուխ, ներառյալ շեղջաքարացվածը 
20.14.73 Յուղեր, քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան թորման այլ մթերք և համանման 

մթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- յուղեր և այլ նյութեր, ստացված քարածխի խեժի ծանր (բարձրաջերմաստիճան) լայն 
չափազատիչ սահմաններում թորման եղանակով, որոնք տալիս են արոմատիկ 
ածխաջրածիններից և այլ արոմատիկ միացություններից կազմված միացություններ, 
դրանց թվին են դասվում՝ բենզոլը, տոլուոլը, քսիլոլը և սոլվենտ-նավթան, 
նավթանային յուղերը և հում նավթալինը, անտրացենյան յուղերը և հում անտրացենը, 
ֆենոլային յուղերը (ֆենոլները, կրեզոլները, քսիլենոլները և այլն), պիրիդինյան, 
հինոլինյան և ակրիդինյան հիմքերը, կրեոզոտյան յուղերը 

- համանման յուղեր և այլ նյութեր արոմատիկ բաղադրամասերի գերակայությամբ, 
ստացված ցածրաջերմաստիճան քարածխի խեժի կամ քարածխային գազից 
առանձնացված կամ նավթի վերամշակումից կամ այլ գործընթացների օգնությամբ 
ստացված այլ հանքային խեժի թորումից, ներառվում են վերևում թվարկված յուղերը 
և նյութերը հում կամ մաքրված վիճակում, բացի առանձին քիմիական 
միացություններից, որոնք ստացվել են մաքուր կամ առևտրային մաքուր տեսքով 
հետագա չափազատիչ բաժանման եղանակով կամ կուպրի յուղերի վերամշակման 
այլ գործընթացներով (20.14) (բենզոլի, տոլուոլի, քսիլոլի,նավթալինի, անտրացենի, 
ֆենոլի, կրեզոլի, քսիլենոլի, պիրիդինի և պիրիդինի մի քանի ածանցյալների համար 
գոյություն ունեն մաքրության աստիճանի որոշման հատուկ չափանիշներ) 

- միայն 95զանգ.%-ից պակաս մաքրությամբ բենզոլ 

- միայն 95զանգ.%-ից պակաս մաքրությամբ տոլուոլ  

- 95զանգ.%-ից պակաս քսիլոլ պարունակող քսիլոլներ (քսիլոլի օրթո-, մեթա-, կամ 
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պարաիզոմերներ առանձին կամ խառը) 

- միայն 79,40C-ից պակաս բյուրեղացման ջերմաստիճան ունեցող նավթալինը և 
ածխաջրածինների խառնուրդները, որտեղ գերակշռում է բենզոլից, տոլուոլից, 
քսիլոլից կամ նավթալինից տարբերվող արոմատիկան և, որոնց 65,6% և ավելին 
(ներառյալ կորուստները) եռում են 2500C ջերմաստիճանում ASTM D 86/87 եղանակով 
(վերահաստատված է 1972թ.) 

- ֆենոլներ` ստացվում են քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան թորմամբ, ինչպես 
նաև համանման այլ նյութերի թորմամբ, որտեղ արոմատիկ բաղադրամասերի 
զանգվածը գերակշռում է ոչ արոմատիկ բաղադրամասերի զանգվածին (չեն 
ներառվում ֆենոլների աղերը - 20.14.24) 

- կրեոզոլներ (առանձին կամ խառը իզոմերներ), որոնք պարունակում են 95զանգ.%-
ից պակաս գումարային կրեոզոլներ, բոլոր կրեոզոլային իզոմերներ  

- քսիլենոլներ (առանձին կամ խառը իզոմերներ), որոնք պարունակում են 95զանգ.%-
ից պակաս գումարային քսիլենոլներ, բոլոր քսիլենոլային իզոմերներ  

- այլ ֆենոլներ, որոնք իրենց կառուցվածքում ունեն մեկ կամ ավելի բենզոլային 
օղակներ մեկ կամ ավելի հիդրօքսիլ ռադիկալներով, այն պայմանով, որ դրանք չեն 
համարվում որոշակի քիմիական կառուցվածքով միացություններ (20.14) 

- քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան առաջնային թորման եղանակով ստացված 
նյութեր, այդ թվում՝ 

- նյութեր, որտեղ արոմատիկ բաղադրամասերի զանգվածը գերակշռում է ոչ 
արոմատիկ բաղադրամասերի զանգվածին 

- պիրիդինյան, քինոլինային, ակրիդինային և անիլանային հիմքեր (ներառյալ դրանց 
խառնուրդները), որոնք ստացվում են, հիմնականում, պիրիդինից, քինոլինից, 
ակրիդինից և դրանց համանշանակներից 

- 95 զանգ.%-ից պակաս մաքրության պիրիդին, մեթիլպիրիդին (պիկոլին), 5-էթիլ-2-
մեթիլպիրիդին (5-էթիլ-2-պիկոլին), 90 զանգ.%-ից պակաս մաքրության 2-
վինիլպիրիդին, 95զանգ.%-ից պակաս մաքրության քինոլին ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով, 95 զանգ.%-ից պակաս մաքրության ակրիդին ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով 

- 90 զանգ.%-ից պակաս մաքրության անտրացեն շլամի կամ մածկի տեսքով, 
սովորաբար պարունակում է ֆենատրեն, կարբազոլ և այլ արոմատիկ 
բաղադրամասեր 
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- ուրիշ խմբավորումներում չներառված ածխաջրածինների խառնուրդներից կազմված 
նյութեր  

- կուպր` ծանր քարածխի խեժի կամ այլ հանքային խեժերի (բարձրաջերմաստիճան) 
թորման մնացորդային նյութեր, պարունակում են ոչ մեծ քանակի քարածխի խեժի 
ծանր թորիչներ, սև կամ դարչնագույն է և կարող է լինել փափուկ կամ բեկուն, 
օգտագործվում է էլեկտրոդների, ճանապարհային հանքաձյութի, անջրանցիկ 
նյութերի պատրաստման համար, քարածխային փոշու շեղջաքարացման համար և 
այլն (ներառվում է նաև օդի փչումից մի փոքր ձևափոխված կուպրը) 

- կուպրային կոքս` ծանր (բարձրաջերմաստիճան) կամ թեթև (ցածրաջերմաստիճան) 
քարածխի խեժի կամ այլ հանքային խեժերի թորման մնացորդային նյութեր, 
օգտագործվում է էլեկտրոդների պատրաստման համար կամ որպես վառելիք 

 

Բացառվում է՝ 

- բնափայտի ձյութը (20.14.71) 

- բենզոլի ալկիլացման եղանակով ստացված և բավականին երկար կողային շղթաներ 
ունեցող խառը ալկիբենզոլները կամ ալկիլնավթալիները (20.59.56)  

20.14.73.300 Տոլուոլ և քսիլոլ 
20.14.73.400 Նավթալին և արոմատիկ ածխաջրածինների խառնուրդներ, այլ 
20.14.73.500 Ֆենոլներ 
20.14.73.600 Յուղեր կրեոզոտային, յուղեր և նյութեր քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան 

թորման, այլ և նյութեր համանման, այլ 
20.14.73.650 Յուղեր կրեոզոտային 
20.14.73.670 Յուղեր և նյութեր քարածխի խեժի բարձրաջերմաստիճան թորման, այլ և նյութեր 

համանման, այլ 
20.14.73.700 Կուպր և կոքս կուպրային, ստացված քարածխի խեժից և հանքային խեժերից, այլ 
20.14.74 Չբնափոխված էթիլային սպիրտ 80 զանգ.%-ից ոչ պակաս սպիրտի 

պարունակությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 80% և ավելի սպիրտի պարունակությամբ չբնափոխված էթիլային սպիրտ, այն 
հանդիպում է գարեջրի, գինու, խնձորագինու և այլ ալկոհոլային խմիչքների մեջ, 
ստանում են կամ շաքարի մի քանի տեսակների խմորման միջոցով, կամ 
արհեստական ճանապարհով  

20.14.74.000 Չբնափոխված էթիլային սպիրտ 80 զանգ.%-ից ոչ պակաս սպիրտի 
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պարունակությամբ 
20.14.75 Էթիլային սպիրտ և այլ բնափոխված սպիրտներ ցանկացած խտության 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ցանկացած թնդության բնափոխված էթիլային սպիրտ և այլ սպիրտային խմիչքներ, 
որոնք հանդիսանում են սպիրտների և այլ նյութերի, որոնք դրանց դարձնում են ոչ 
պիտանի խմելու համար, խառնուրդներ, օգտագործվում են արդյունաբերական 
նպատակներով  

 
20.14.75.000 Էթիլային սպիրտ և այլ բնափոխված սպիրտներ ցանկացած խտության 
20.14.8 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի մանրուռու յուղից 

20.14.80 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի մանրուռու 
յուղից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սուլֆիտային գործընթացով բնափայտի թաղանթանյութի պատրաստման ժանամակ 
մնացած մոխրաջուր, խտացրած կամ չխտացրած, շաքարազրկված կամ քիմիական 
մշակման ենթարկված, խտացրած սուլֆիտային մոխրաջուրը, հիմնականում 
կազմված է լիգնոսուլֆոնային թթուների աղերից խառնված շաքարային կամ այլ 
նյութերի հետ, ունի մածուցիկ հեղուկի, կպչուն դարչնագույն մածուկի, ապակենման 
բեկվածքով սևագույն զանգվածի (այս դեպքում հաճախ կոչում են սուլֆիտային խեժ 
կամ թաղանթանյութի խեժ) կամ չոր փոշու տեսք, օգտագործվում է որպես 
կապակցանյութ մամլված վառելիքային բրիկետների համար կամ ձուլածո ձևերի 
ձողերի համար, սոսինձների, տոգորման նյութերի, սնկասպանների պատրաստման 
համար, սպիրտների և այլնի արտադրության համար 

- լիգնիտի սուլֆանատներ` ստացվում են սուլֆիտային մոխրաջրից նստեցման 
եղանակով, օգտագործվում են որպես կապակցանյութեր, մանրացման 
(դիսպերսման) ազդակ, բետոնի կամ հորատման լուծույթի հավելում և այլն 

- հիմնային կամ սուլֆատային գործընթացով թաղանթանյութի պատրաստման 
ժանամակ մնացած մոխրաջուր, խտացրած կամ չխտացրած, շաքարազրկված կամ 
քիմիական մշակման ենթարկված, հիմնականում լինում է սև գույնի, հանդիսանում է 
մանրուռու յուղի ստացման աղբյուր, երբեմն օգտագործվում է կծու նատրոնի 
ստացման համար 
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Բացառվում է՝ 

- նատրիումի հիդրօքսիդը (20.13.25) 

- մանուռու յուղը (20.14.71) 

- սուլֆատային խեժը (մանուռու յուղի խեժը) (20.14.71) 

20.14.80.000 Մոխրաջուր (թաղանթանյութի արտադրության մնացորդ), բացի մանրուռու յուղից 
20.14.9 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.14.99 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է՝ 

- խմորված նյութերից էթիլ սպիրտի արտադրության բնագավառի ծառայությունները 
(11.01.99)  

- առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության բնագավառի 
ծառայությունները (20.16.99) 

- առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության բնագավառի 
ծառայությունները (20.17.99) 

- սալիցիլային և O-ացետիլսալիցիլային թթուների արտադրության բնագավառի 
ծառայությունները (21.10.99) 
- չմաքրված գլիցերինի արտադրության բնագավառի ծառայությունները (20.41.99) 

- եթերայուղերի արտադրության բնագավառի ծառայությունները (20.53.99) 

20.14.99.000 Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.15 Պարարտանյութեր և ազոտական միացություններ 
20.15.1 Ազոտական թթու. սուլֆազոտական թթուներ. ամոնիակ 
20.15.10 Ազոտական թթու. սուլֆազոտական թթուներ. ամոնիակ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ազոտական թթու (HNO3)` ստացվում է կատալիզորդի (պլատին, երկաթ, քրոմ, 
բիսմութ կամ մագնեզիումի օքսիդներ) ներկայությամբ ամիակի օքսիդացման 
եղանակով, էլեկտրաաղեղային վառարաններում անմիջապես ազոտի և թթվածնի 
միացումով, որի հետևանքով ստացվում է ազոտի օքսիդ, բնական նատրիումի 
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նիտրատի վրա ծծմբական թթվով ազդելու եղանակով, խառնուրդները (ծծմբային և 
քլորջրածնքյին թթուները, նիտրոզային գոլորշիները) հեռացվում են թորման և տաք 
օդի միջոցով, այն անգույն կամ դեղնավուն թունավոր հեղուկ է, խտացրած վիճակում 
արձակում է դեղնավուն նիտրոզային գոլորշիներ, պահվում է ապակե կամ 
խեցեգործական անոթներում կամ ալյումինի բեռնարկղերում, օգտագործվում է 
նիտրատների (արծաթի, սնդիկի, կապարի, պղնձի և այլն), օրգանական ներկերի, 
պայթուցիկ նյութերի (նիտրոգլիցերին, կոլօքսիլին, տրինիտրատոլուոլ, պիկրինային 
թթու և այլն) արտադրության մեջ, պղնձի դրվագման համար, ոսկու և արծաթի 
զտման համար 

- սուլֆազոտային թթու` խտացած ազոտական և ծծմբական թթուների որոշակի 
չափամասերով խառնուրդ (օրինակ՝ հավասար մասերով), իրենից ներկայացնում է 
մածուցիկ հեղուկ ուժեղ քայքայիչ հատկություններով, պահվում է թերթավոր երկաթի 
թմբուկներում, օգտագործվում է, մասնավորապես, արհեստական ներկերի 
արտադրության մեջ օրգանական միացությունների նիտրացման համար և 
նիտրոթաղանթանյութի և պայթուցիկ նյութերի արտադրության մեջ  

- ամոնիակ` ստացվում է կոքսային գազի մաքրման, կոքսի արտադրության ժամանակ 
առաջացած ամոնիակի գազով կեղտոտված լուծույթներից կամ սինթետիկ եղանակով 
ջրածնից և ազոտից, լինում է անջուր ամոնիակ (NH3) (անգույն գազ է, ունի ավելի քիչ 
խտություն, քան օդը և հեշտ հեղուկացվում է ճնշման տակ, մատակարարվում է 
մետաղական բալոններով) և ջրային լուծույթում ամոնիակ (NH4OH), ամոնիակի 
հիդրօքսիդ (NH4) (դրանք լուծույթներ են, պարունակող 20, 27, կամ 34% NH4, 
հանդիսանում են անգույն կամ դեղնավուն հեղուկներ, պահվում են հերմետիկ 
բեռնարկղերում), օգտագործվում է ազոտային թթվի և նիտրատների, ամոնիակի 
սուլֆատի և ամոնիակի այլ աղերի, ազոտական պարարտանյութերի, նատրիումի 
կարբոնատի, ցիանիդների ամինների (օրինակ՝ նավթիլամինի) արտադրության 
ժամանակ, էմուլսացնում է յուղ պարունակող նյութերը և խեժը, օգտագործվում է 
որպես մաքրող նյութ բծերի և լաքերի հանման համար, փայլեցնող միջոցների 
պատրաստման համար, հեղուկ ամոնիակը օգտագործվում է սառնարանային 
սարքավորանքում 

 

Բացառվում է՝ 

- ամոնիակի սպիրտային լուծույթները (20.59)  

- ամինասուլֆոնային թթուն (սուլֆամինային թթուն) (20.13.14) 
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- ազիդաջրածինը, ազոտային թթուն և ազոտի տարբեր օքսիդները (20.13.14)  

20.15.10.500 Թթու ազոտական, թթուներ սուլֆազոտական (ազոտական և ծծմբական թթուներ 
խառնուրդներ) 

20.15.10.700 Ամոնիակ 
20.15.10.750 Ամոնիակ անջուր 
20.15.10.770 Լուծույթ ամոնիակի ջրային 
20.15.2 Ամոնիումի քլորիդ. նիտրիտներ 
20.15.20 Ամոնիումի քլորիդ. նիտրիտներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամոնիումի քլորիդ (անուշադր, քլորիդային ամոնիում NH4Cl)` ստացվում է 
ամոնիակով ջրածնի քլորիդի չեզոքացման ժամանակ, բյուրեղների, փոշու, 
մանրացված փոշու կամ կտորների տեսքով զանգված, մաքուր վիճակում անգույն, 
կեղտոտվածը ունենում է դեղնավուն գույն, ջրում լուծվում է, օգտագործվում է 
մետաղների խածատման համար, մանածագործվածքային արտադրությունում 
գործվածքների ներկման և նկարների դրվագման համար, դաբաղման համար, 
որպես պարարտանյութ, Լեկլանշե տարրերի արտադրության համար, լաքերի և 
սոսինձների համար որպես պնդարար, գալվանապատման մեջ, լուսանկարչության 
մեջ և այլն 

- նիտրիտներ՝ ազոտային թթվի մետաղական աղեր (HNO2), այդ թվում՝ 

- նատրիումի նիտրիտ (NaNO2)` ստացվում է կապարով նատրիումի նիտրատի 
վերականգնմամբ և կապարի գլյոտի արտադրության գործընթացում, ունի անգույն 
բյուրեղների տեսք, խոնավածուծ է և լավ լուծվում է ջրում, օգտագործվում է որպես 
օքսիդացուցիչ ներկերի մեջ, օրգանական սինթեզում, մսի մշակման ժամանակ, 
լուսանկարչության մեջ, որպես մկան թույն և այլն 

- կալիումի նիտրիտ (KNO2)` ստացվում է նույն եղանակներով, ինչ որ նատրիումի 
նիտրիտը կամ կալցիումի օքսիդի և կալիումի նիտրատի խառնուրդի վրա ծծմբի 
երկօքսիդի ազդեցությամբ, սպիտակ  փոշի է կամ դեղնավուն ձողիկներ, հաճախ 
որպես խառնուրդներ պարունակում է այլ աղեր, լուծվում է ջրում, օդում տարհոսում է 
վատացնելով հատկությունները, օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ 
նատրիումի նիտրիտը 

- բարիումի նիտրիտ (Ba(NO2)2)` ունի բյուրեղների տեսք, օգտագործվում է 
հրարվեստում 

- այլ նիտրիտներ, այդ թվում՝ ամոնիումի նիտրիտը, անկայուն և պայթյունավտանգ, 
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օգտագործվում է լուծույթի տեսքով լաբորատորիայում ազոտ ստանալու համար 

- կալիումի նիտրատ (KNO3) ("սելիտրա")` անգույն բյուրեղներ կամ ապակենման 
զանգված կամ սպիտակ բյուրեղյա փոշի, ջրում լուծվող և կեղտոտված վիճակում 
խոնավածուծ, ստացվում է նատրիումի նիտրատից և կալիումի քլորիդից 
,օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ նատրիումի նիտրատը, ինչպես նաև 
օգտագործվում է վառոդ, պայթուցիկ նյութեր ստանալու համար, հրարվեստում, 
լուցկիների և մետաղագործական հալանյութերի պատրաստման համար 

- ամոնիումի կարբոնատներ (ածխաթթվային ամոնիում)` ստացվում են կավճի և 
ամոնիումի սուլֆատի (կամ քլորիդի) խառնուրդի տաքացումից կամ ածխածնի 
երկօքսիդի և գազային ամոնիակի ռեակցիայից ջրային գոլորշու ներկայությամբ, 
տեխնիկական ամոնիումի կարբոնատը, բացի քլորիդներից, սուլֆատներից, 
օրգանական նյութերի զանազան խառնուրդներից պարունակում է ամոնիումի 
հիդրոկարբոնատ, ինչպես նաև ամոնիումի կարբոնատ (NH2COONH4), սպիտակ  
զանգված է կամ փոշի, լուծվում է տաք ջրում, խոնավ միջավայրում առաջացնում է 
թթու կարբոնատ, օգտագործվում է որպես խածանյութ մանածագործվածքի ներկման 
և խծուծման համար, որպես լվացող նյութ բրդի համար, բժշկության մեջ որպես 
խորխաբեր, հոտ քաշելու աղեր կամ թխելու փոշիներ պատրաստելու համար, 
դաբաղման համար, ռետինային արտադրությունում, կադմիումի մետաղագործական 
արտադրության մեջ, օրգանական սինթեզում և այլն 

Բացառվում է՝ 

- կոբալտի նիտրիտները (20.13.62) 

20.15.20.200 Քլորիդ ամոնիումի 
20.15.20.300 Նիտրիտներ 
20.15.20.500 Նիտրատներ կալիումի 
20.15.20.700 Կարբոնատ ամոնիումի տեխնիկական և կարբոնատներ ամոնիումի, այլ 
20.15.3 Պարարտանյութեր ազոտական, հանքային կամ քիմիական  
20.15.31 Միզանյութ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միզանյութ (ածխաթթվի երկամիդ), մաքուր կամ խառնուրդներով, օգտագործվում է 
որպես պարարտանյութ, ինչպես նաև որպես կերային հավելումներ կենդանիների 
համար, միզանյութաֆորմալդեհիդային խեժերի արտադրությունում, օրգանական 
սինթեզում և այլն 

- վերը նշած ցանկացած նյութերի խառնուրդներից պարարտանյութեր 
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- ամոնիումի քլորիդի կամ վերը նշած ցանկացած նյութի և կավճի, գիպսի կամ 
պարարտանյութ չհանդիսացող այլ անօրգանական նյութերի խառնուրդից 
պարարտանյութեր 

- հեղուկ պարարտանյութեր, կազմված ամոնիումի նիտրատի (խառնուրդներով կամ 
առանց դրանց) կամ միզանյութի (խառնուրդներով կամ առանց դրանց) կամ դրանց 
խառնուրդների ջրային կամ ամոնիումի լուծույթներից 

Վերևում նկարագրված հանքային և քիմիական արտադրանքը 
դասակարգվում է այս ենթակարգում, նույնիսկ եթե դրանք բոլորովին նախատեսված 
չեն օգտագործելու որպես պարարտանյութ: 

 

Բացառվում է՝ 

- խառնուրդներով կամ առանց խառնուրդների նատրիումի նիտրատը (20.15.60) 

- ամոնիումի քլորիդը (20.15.20) 

- փաթեթներով հանքային կամ քիմիական պարարտանյութերը (20.15.80) 

20.15.31.100 Միզանյութ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.31.130 Միզանյութ, պարունակող 45 զանգ.%-ից ավելի ազոտ ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.31.190 Միզանյութ, պարունակող 45 զանգ.%-ից ոչ ավելի ազոտ ջրազրկված չորնյութի 
հաշվարկով, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից 

20.15.32 Ամոնիումի սուլֆատ 
Տես 20.15.31 

20.15.32.200 Սուլֆատ ամոնիումի, աղեր կրկնակի և խառնուրդներ ամոնիումի սուլֆատի և 
նիտրատիբացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 
10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.32.230 Սուլֆատ ամոնիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.33 Ամոնիումի նիտրատ 
Տես 20.15.33 

20.15.33.300 Նիտրատ ամոնիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.33.400 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, բացի հաբերով, 
ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.34 Կրկնակի աղեր և խառնուրդներ կալցիումի նիտրատի ու ամոնիումի նիտրատի  
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20.15.34.000 Աղեր կրկնակի և խառնուրդներ կալցիումի նիտրատի և ամոնիումի նիտրատի, բացի 
հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ 
ավել կշռով 

20.15.35 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի ու կալցիումի կարբոնատի կամ այլ 
անօրգանական նյութերի (ոչ պարարտանյութերի) հետ 

20.15.35.300 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, պարունակող 28 
զանգ.%-ից ոչ ավելի ազոտ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.35.800 Խառնուրդներ ամոնիումի նիտրատի և կալցիումի կարբոնատի, պարունակող 28 
զանգ.%-ից ավելի ազոտ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.39 Այլ ազոտական պարարտանյութեր և խառնուրդներ  
20.15.39.300 Աղեր կրկնակի և խառնուրդներ ամոնիումի սուլֆատի և նիտրատի, այլ, բացի 

հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ 
ավել կշռով 

20.15.39.600 Խառնուրդներ միզանյութի և ամոնիումի նիտրատի լուծույթներում ջրային կամ 
ամոնիումային, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.39.900 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական ազոտական, այլ, բացի հաբերով, 
ձևերով և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.4 Պարարտանյութեր ֆոսֆատական, հանքային կամ քիմիական  
20.15.41 Սուպերֆոսֆատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սուպերֆոսֆատներ (հասարակ, կրկնակի կամ եռակի) (լուծվող ֆոսֆատներ)` 
հասարակ սուպերֆոսֆատներն ստացվում են բնական ֆոսֆատների մշակումից կամ 
մանրացված ածխային թերթաքարը ծծմբական թթվով մշակումից, իսկ կրկնակի և 
եռակի սուպերֆոսֆատներն ստացվում են այդ նյութերը մշակելով ֆոսֆորաթթվով 

- հիմնական շլակ («թոմասշլակ», «Թոմասի ֆոսֆատ», ֆոսֆորային շլակ)` 
համարվում է ֆոսֆատային երկաթից դոմենյան վառարաններում կամ 
կոնվերտերներում երկաթի արտադրության կողմնակի մթերք 

- բնական ֆոսֆատներ (08.91.11 ենթակարգ)` շիկացված է կամ մշակված ավելի 
բարձր ջերմաստիճանում, քան անհրածեշտ է խառնուրդների հեռացման համար  

- կալցիումի հիդրօրտոֆոսֆատ, որը պարունակում է 0,2 զանգ.% ֆտոր ջրազրկված 
չոր մթերքի հաշվարկով 
- պարարտանյութեր, որոնք կազմված են վերը նշված ցանկացած իրար հետ 
խառնված նյութերից, բայց առանց ֆտորի պարունակության սահմանային 
նշանակության նշման (օրինակ՝ կալցիումի հիդրօրտոֆոսֆատի հետ խառնված 
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սուպերֆոսֆատներից կազմված պարարտանյութեր 

- պարարտանյութեր, որոնք կազմված են վերը նշված ցանկացած նյութերից 
խառնված կավճի, գիպսի կամ պարարտանյութ չհանդիսացող այլ անօրգանական 
նյութերի հետ, բայց առանց ֆտորի պարունակության սահմանային նշանակության 
նշման (օրինակ՝ դոլոմիտի հետ խառնված սուպերֆոսֆատներից կամ բորակի հետ 
խառնված սուպերֆոսֆատներից կազմված պարարտանյութերը)  

 
Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ ֆոսֆատները (օրինակ՝ նատրիումի 
ֆոսֆատը) (20.13.52) կամ վերևում նկարագրված անորոշ քիմիական 
բաղադրությամբ ֆոսֆատները, նույնիսկ, եթե օգտագործվում են որպես 
պարարտանյութ 

- կալցիումի հիդրօրտոֆոսֆատ, որը պարունակում է 0,2 զանգ.%-ից պակաս ֆտոր 
ջրազրկված չոր մթերքի հաշվարկով (20.13.52) 

- հանքային և քիմիական ֆոսֆորական պարարտանյութեր, մատակարարվող 
փաթեթներով (20.15.73)  

20.15.41.000 Սուպերֆոսֆատներ, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

20.15.49 Այլ ֆոսֆատական պարարտանյութեր 
Տես 20.15.48 

20.15.49.100 Ֆոսֆատաշլակ (հիմնական շլակ), բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից,10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

20.15.49.200 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական ֆոսֆորական, բացի հաբերով, ձևերով 
և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.5 Պարարտանյութեր կալիումական, հանքային կամ քիմիական  
20.15.51 Կալիումի քլորիդ (քլորային կալիում) 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնական չմշակված կալիումական աղեր (կարնալիտ, կաինիտ, սիլվիտ և այլն) 

- կալիումի քլորիդ, խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- կալիումի սուլֆատ խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- մագնեզիում-կալիումական սուլֆատ խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- վերևում նշված ցանկացած նյութերից կազմված պարարտանյութ (օրինակ՝ կալիումի 
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քլորիդի և կալիումի սուլֆատի խառնուրդից կազմված պարարտանյութ)   

Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ կարբոնատները (20.13.43) կամ անորոշ 
բաղադրության կարբոնատները, եթե նույնիսկ դրանք օգտագործվում են որպես 
պարարտանյութ 

- արհեստական աճեցված բյուրեղները (տարբերվող օպտիկական տարրերից) 2,5 գ-
ից ոչ պակաս կշռով (20.59) 

- կալիումի քլորիդից օպտիկական տարրերը (26.70.21) 

- կալիական հանքային կամ քիմիական պարարտանյութերը (20.15.79) 

20.15.51.000 Քլորիդ կալիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

20.15.52 Կալիումի սուլֆատ (պոտաշի սուլֆատ) 
Տես 20.15.51 

20.15.52.000 Սուլֆատ կալիումի, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.59 Այլ կալիումական պարարտանյութեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնական չմշակված կալիումական աղեր (կարնալիտ, կաինիտ, սիլվիտ և այլն) 

- կալիումի քլորիդ, խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- կալիումի սուլֆատ խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- մագնեզիում-կալիումական սուլֆատ խառնուրդներով կամ առանց դրանց 

- վերևում նշված ցանկացած նյութերից կազմված պարարտանյութ (օրինակ՝ կալիումի 
քլորիդի և կալիումի սուլֆատի խառնուրդից կազմված պարարտանյութ)   

 

Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ կարբոնատները (20.13.43) կամ անորոշ 
բաղադրության կարբոնատները, եթե նույնիսկ դրանք օգտագործվում են որպես 
պարարտանյութ 

- արհեստական աճեցված բյուրեղները (տարբերվող օպտիկական տարրերից) 2,5 գ-
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ից ոչ պակաս կշռով (20.59) 

- կալիումի քլորիդից օպտիկական տարրերը (26.70.21) 

- կալիական հանքային կամ քիմիական պարարտանյութերը (20.15.79) 

20.15.59.000 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական կալիումական, բացի հաբերով, ձևերով 
և համանման փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

20.15.6 Նատրիումի նիտրատ  
20.15.60 Նատրիումի նիտրատ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միայն նատրիումի նիտրատ խառնուրդներով կամ առանց դրանց, եթե նույնիսկ այն 
նախատեսված չի որպես պարարտանյութ օգտագործելու համար 

20.15.60.100 Նիտրատ կալիումի բնական, բացի հաբերով, ձևերով և համանման փաթեթներով 
պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավելի կշռով 

20.15.60.200 Նիտրատ կալիումի, բացի բնականից,բացի հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով պարարտանյութերից, 10 կգ-ից ոչ ավել կշռով 

20.15.7 Պարարտանյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
20.15.71 Պարարտանյութեր երեք սնուցիչ տարրերի` ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի 

պարունակությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր հաբերով, ձևերով և փաթեթներով 
համանման, որոնց համաքաշ-զանգվածը չի գերազանցում 10կգ-ը 

- պարարտանյութեր (NPK պարարտանյութ), այն պայմանով, որ դրանք պետք է 
պարունակեն երեք սնուցող տարրեր՝ ազոտ (նիտրատների, ամոնիումի աղերի, 
միզանյութի, կալցիում ցիանամիդի կամ այլ օրգանական միացությունների տեսքով), 
ֆոսֆոր (ֆոսֆատների, երբեմն, օրգանական միացությունների տեսքով) և կալիում 
(աղերի տեսքով՝ կարբոնատ, քլորիդ, սուլֆիտ, նիտրատ և այլն), այդ թվում՝ 

- խառը և բարդ պարարտանյութեր (որոնք տարբերվում են առանձին 
միացություններից որոշակի քիմիական բաղադրությամբ)` հանքային կամ քիմիական 
պարարտանյութեր, որոնք պարունակում են երկու կամ երեք սնուցող նյութեր՝ ազոտ, 
ֆոսֆոր և կալիում, ստացվում են տարբեր եղանակներով՝ երկու կամ ավելի սնուցող 
նյութերի խառնումից (այդ խառնուրդներն են՝ շիկացված բնական ֆոսֆատների և 
կալիումի քլորիդի խառնուրդը, սուպերֆոսֆատների և կալիումի սուլֆատի 
խառնուրդը, կալցիումի ցիանամիդի և հիմնական շլակի խառնուրդը, ամոնիումի 
սուլֆատի, սուպերֆոսֆատների և կալիումի ֆոսֆատի խառնուրդը, ամոնիումի 
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նիտրատի, սուպերֆոսֆատի և կալիումի սուլֆատի կամ քլորիդի խառնուրդը), մյուս 
ստացման եղանակը կատարվում է քիմիական գործընթացների միջոցով, օրինակ՝ 
բնական կալցիումի ֆոսֆատները մշակվում են ազոտական թթվով, որից հետո 
սառեցմամբ և կենտրոնախուսման միջոցով առաջացած նիտրատը հեռացվում է և, 
բաժանումից հետո, լուծույթը չեզոքացվում է ամոնիակով, ավելացվում է կալիումի 
աղեր և վերջապես, գոլորշիացման միջոցով հասցվում է մինչև լրիվ չոր վիճակի, 
ստացման երրորդ եղանակը կատարվում է ինչպես խառնման, այնպես էլ քիմիական 
գործընթացի միջոցով 

- այլ պարարտանյութեր (բացի որոշակի քիմիական բաղադրությամբ 
միացություններից), օրինակ՝ պարարտացնող նյութերի խառնուրդները (այսինքն, 
ազոտ, ֆոսֆոր կամ կալիում պարունակող նյութեր) ոչ պարարտացնող նյութերի հետ, 
օրինակ՝ ծծմբի հետ (չի ներառվում 20.15.35 և 20.15 ենթակարգերի խառնուրդները), 
բնական կալիում-նատրիում-նիտրատ պարարտանյութը, նատրիումի նիտրատի և 
կալիումի նիտրատի բնական խառնուրդը և բնական և կենդանական ծագման 
պարարտանյութերի և քիմիական կամ հանքային պարարտանյութերի խառնուրդները  

 

Բացառվում է՝ 

- ամոնիումի և կալիումի կրկնակի ֆոսֆատները, որոնք համարվում են որոշակի 
քիմիական բաղադրությամբ միացություններ (20.13.62) 

- պարարտանյութերը, որոնք որպես խառնուրդներ պարունակում են շատ քիչ 
քանակի սնուցող նյութեր (ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում) (20.15.39, 20.15.41, 20.15.52) 

- մշակված օքսիդները 

20.15.71.200 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող երեք սնուցող տարր՝ 
ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում 

20.15.71.230 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող ազոտ ֆոսֆոր և 
կալիում, 10 զանգ.%-ից ավել ազոտի պարունակությամբ ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով 

20.15.71.250 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, պարունակող ազոտ, ֆոսֆոր և 
կալիում, 10 զանգ.%-ից ոչ ավել ազոտի պարունակությամբ ջրազրկված չոր նյութի 
հաշվարկով 

20.15.72 Երկամոնիումֆոսֆատ 
 

20.15.72 – 20.15.73 ենթակարգերը ներառում են՝ 

- ամոնիումի երկհիդրօրտոֆոսֆատ (մոնոամոնիում ֆոսֆատ) և հիդրօրտոֆոսֆատ 
երկամոնիում (երկամոնիում ֆոսֆատ) խառնուրդներով կամ առանց խառնուրդների և 
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դրանց խառնուրդները անկախ նրանից, օգտագործվում են որպես պարարտանյութ, 
թե ոչ  

 
Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ (օրինակ՝ նատրիումի ֆոսֆատը-20.13.42) 
կամ անորոշ քիմիական բաղադրությամբ ֆոսֆատային նյութերը, վերևում 
չնկարագրված, նույնիսկ, եթե դրանք օգտագործվում են որպես պարարտանյութ 

20.15.72.000 Երկամոնիումֆոսֆատ 
20.15.73 Միաամոնիումֆոսֆատ 

 
Տես 20.15.72 

20.15.73.000 Միաամոնիումֆոսֆատ 
20.15.74 Պարարտանյութեր երկու սնուցիչ տարրերի` ազոտի և ֆոսֆորի 

պարունակությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պարարտանյութեր, որոնք պարունակում են և նիտրատներ և ֆոսֆատներ 
ցանկացած կատիոններով, ներառյալ ամոնիումը, բացի կալիումից 

- հանքային աղերի խառնուրդներ, որոնք պարունակում են ֆոսֆատներ ցանկացած 
կատիոններով, բացի կալիումից, և ամոնիումի աղեր, բացի նիտրատներից 

- պարարտանյութեր ֆոսֆորա-ազոտական, որտեղ ազոտը հանդես է գալիս 
նիտրատներից կամ ամոնիակատներից տարբերվող տեսքով, օրինակ՝ կալցիումի 
ցիանամիդի կամ միզանյութի կամ այլ օրգանական միացությունների տեսքով 

- ֆոսֆորա-ազոտական պարարտանյութեր 20.15.75 ենթակարգի 
պարզաբանումներում նկարագրված տեսակի 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 20.15.75 ենթակարգի 
պարզաբանումներն անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.15.74.500 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող ազոտ և ֆոսֆոր, 
նիտրատներ և ֆոսֆատներ 

20.15.74.530 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող նիտրատներ և 
ֆոսֆատներ, այլ 

20.15.74.590 Պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, պարունակող ազոտ և ֆոսֆոր, այլ 
20.15.75 Պարարտանյութեր երկու սնուցիչ տարրերի` ֆոսֆորի և կալիումի 

պարունակությամբ 
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Տվյալ ենթակարգի ներառում է՝ 

- պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, որոնք պարունակում են ֆոսֆոր և 
կալիում, այդ թվում պարարտանյութեր պատրաստված հետևյալ խառնուրդներից ՝ 
շիկացած բնական ֆոսֆատ և կալիումի քլորիդ խառնուրդից և սուպերֆոսֆատ և 
կալիումի սուլֆատ խառնուրդից 

 
Բացառվում է՝ 

- 20.13.52 ենթակարգի որոշակի քիմիական բաղադրությամբ կալիումի ֆոսֆատը  

 
20.15.79 ենթակարգի  պարզաբանումներն անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո 
կիրառելի են տվյալ ենթակարգի  համար: 

20.15.75.600 Սուպերֆոսֆատներ կալիումական, պարարտանյութեր հանքային և քիմիական, 
պարունակող ֆոսֆոր և կալիում, այլ 

20.15.75.630 Սուպերֆոսֆատներ կալիումի 
20.15.75.690 Պարարտանյութեր, պարունակող ֆոսֆոր և կալիում, այլ 
20.15.76 Կալիումի նիտրատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կալիումի նիտրատ (KNO3) («սելիտրա»)` անգույն բյուրեղներ կամ ապակենման 
զանգված կամ սպիտակ բյուրեղյա փոշի, ջրում լուծվող և կեղտոտված վիճակում 
խոնավածուծ, ստացվում է նատրիումի նիտրատից և կալիումի քլորիդից 
,օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ նատրիումի նիտրատը, ինչպես նաև 
օգտագործվում է վառոդ, պայթուցիկ նյութեր ստանալու համար, հրարվեստում, 
լուցկիների և մետաղագործական հալանյութերի պատրաստման համար 

20.15.76.000 Կալիումի նիտրատներ 
20.15.79 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, առնվազն երկու սնուցիչ տարրերի 

(ազոտ, ֆոսֆատ, պոտաշ) պարունակությամբ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հանքային կամ քիմիական պարարտանյութեր հաբերով, ձևերով և փաթեթներով 
համանման, որոնց համաքաշ-զանգվածը չի գերազանցում 10կգ-ը 
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- երկու սնուցող նյութեր՝ ազոտ և կալիում պարունակող բոլոր պարարտանյութեր 

- մեկ սնուցող նյութ պարունակող պարարտանյութեր, բացի 20.15.35-
20.15.41ենթակարգերում ներառվածներից 

 

Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրությամբ կալիումի նիտրատը (20.15.20) 

20.15.79.100 Պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական հաբերով, ձևերով և համանման 
փաթեթներով, որոնց համաքաշ-զանգվածը չի գերազանցում 10 կգ-ը 

20.15.79.200 Պարարտանյութեր այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.15.8 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.15.80 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հողի և հիմնական մաս կազմող տորֆի բաղադրային խառնուրդներ 
- բնահողի, ավազի, կավի և հանքային պարարտանյութերի բաղադրային 
խառնուրդներ 
 
- սուլֆիտային գործընթացով բնափայտի թաղանթանյութի պատրաստման ժանամակ 
մնացած մոխրաջուր, խտացրած կամ չխտացրած, շաքարազրկված կամ քիմիական 
մշակման ենթարկված, խտացրած սուլֆիտային մոխրաջուրը, հիմնականում 
կազմված է լիգնոսուլֆոնային թթուների աղերից խառնված շաքարային կամ այլ 
նյութերի հետ, ունի մածուցիկ հեղուկի, կպչուն դարչնագույն մածուկի, ապակենման 
բեկվածքով սևագույն զանգվածի (այս դեպքում հաճախ կոչում են սուլֆիտային խեժ 
կամ թաղանթանյութի խեժ) կամ չոր փոշու տեսք, օգտագործվում է որպես 
կապակցանյութ մամլված վառելիքային բրիկետների համար կամ ձուլածո ձևերի 
ձողերի համար, սոսինձների, տոգորման նյութերի, սնկասպանների պատրաստման 
համար, սպիրտների և այլնի արտադրության համար 

- լիգնիտի սուլֆանատներ` ստացվում են սուլֆիտային մոխրաջրից նստեցման 
եղանակով, օգտագործվում են որպես կապակցանյութեր, մանրացման 
(դիսպերսման) ազդակ, բետոնի կամ հորատման լուծույթի հավելում և այլն 

- հիմնային կամ սուլֆատային գործընթացով թաղանթանյութի պատրաստման 
ժանամակ մնացած մոխրաջուր, խտացրած կամ չխտացրած, շաքարազրկված կամ 
քիմիական մշակման ենթարկված, հիմնականում լինում է սև գույնի, հանդիսանում է 
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մանրուռու յուղի ստացման աղբյուր, երբեմն օգտագործվում է կծու նատրոնի 
ստացման համար 

 

Բացառվում է՝ 

- նատրիումի հիդրօքսիդը (20.13.25) 

- մանուռու յուղը (20.14.71) 

- սուլֆատային խեժը (մանուռու յուղի խեժը) (20.14.71) 

20.15.80.000 Պարարտանյութեր բուսական կամ կենդանական ծագման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

20.15.9 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.15.99 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
 
Բացառվում է՝ 

- ագրոքիմիական նյութերի արտադրության բնագավառի ծառայությունները 
(20.20.99) 

- բուսական թափոնների մշակման և կոմպոստացման եղանակով կոմպոստի 
ստացման ծառայությունները  

20.15.99.000 Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.16 Պլաստմասսա առաջնային ձևերով  
 
«Պլաստմասսա» տերմինը ներառում է 20.16.10-20.16.59 ենթակարգերի նյութերը, 
որոնք ընդունակ են կամ պոլիմերացման ժամանակ, կամ որևէ հետագա փուլում 
արտաքին ազդակների ազդեցության տակ (սովորաբար, տաքացման և ճնշման, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում, լուծիչի կամ պլաստիֆիկատորի օգտագործումով) ձեռք 
բերելու որոշակի ձև մամլման, ձուլման,արտամղման և այլ եղանակներով և 
պահպանելու դա արտաքին ազդեցության վերացումից հետո: 

«Պոլիմերացում» տերմինը նշանակում է պոլիմերի առաջացման ցանկացած եղանակ, 
ներառյալ միացումով պոլիմերացումը, վերախմբավորմամբ պոլիմերացումը, 
խտացմամբ պոլիմերացումը: 
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  Եթե այս դասի նյութերը հնարավոր լինի կրկնակի փափկեցնել 
ջերմամշակման եղանակով և դրան տալ արտադրատեսակի ձև, օրինակ՝ մամլման 
միջոցով, հետո այն սառելուց հետո պնդանա, ապա այդպիսի նյութը կոչվում է 
«ջերմապլաստիկ», իսկ եթե հնարավոր լինի այն ձևափոխել կամ արդեն ձևափոխված 
լինի քիմիական կամ ֆիզիկական (օրինակ՝ տաքացման) եղանակով ոչ դյուրայհալ 
մթերքի, այն կոչվում է «ջերմառեակտիվային»: 

Պլաստմասսան ունի կիրառման համարյա անսահմանափակ բնագավառներ, 
բայց դրանցից պատրաստված շատ ապրանքներ դասակարգվում են այլ 
խմբավորումներում: 

 

Տվյալ դասը ներառում է առաջնային ձևերով պոլիմերներ: Պոլիմերները կազմված են 
մոլեկուլներից, որոնք բնութագրվում են մեկ կամ ավելի տեսակների մոնոմեր 
միավորների կրկնությամբ: Այստեղ ներառվում են միայն հետևյալ պոլիմերները, 
որոնք ստացվել են քիմիական սինթեզով, այդ թվում՝ 

- հեղուկ սինթետիկ պոլիօլեֆիններ, որոնց 60%-ը թորվում է 300օC ջերմաստիճանում 
և 1013 միլիբար ճնշման տակ, 

- խեժեր պոլիմերացման ցածր աստիճանով կումարոն-ինդենային տեսակի,  
- այլ սինթետիկ պոլիմերներ, միջինը ծայրագույն դեպքում 5 մոնոմերային 
միավորներով 

- սիլիկոններ, 

- ռեզոլներ և այլ ֆորպոլիմերներ,  

- համապոլիմերներ և պոլիմերային խառնուրդներ, դրանք պոլիմերներ են, որտեղ ոչ 
մի մոնոմեր միավոր չի կազմում պոլիմերի ընդհանուր պարունակության 95զանգ.% 
կամ ավելին: 

 

Այսպես, օրինակ՝ 96 զանգ.% պրոպիլենի մոնոմերային միավորից և և 
4զանգ.% այլ օլեֆինային մոնոմերային միավորներից կազմված պոլիմերները չեն 
դիտվում որպես համապոլիմերներ:  

Համապոլիմերները ներառում են համապոլիկոնդենսացված նյութեր, 
համապոլիմիացման նյութեր, բլոկհամապոլիմերներ և գրաֆտհամապոլիմերներ 
(համապոլիմերներ): 
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  Համապոլիմերները և պոլիմերների խառնուրդները պետք է ներառվեն նույն 
խմբավորումում, ինչ որ համամոնոմերները, որոնք զանգվածով գերազանցում են 
ցանկացած այլ համամոնոմերին: Այդ պատճառով համամոնոմերների 
բաղադրամասերը, որոնց պոլիմերներն ընդգրկվում են նույն խմբավորումում, 
դիտվում են որպես մեկ համամոնոմեր, օրինակ՝ վինիլքլորիդ-վինիլացետատ 
համամոնոմերը, որը պարունակում է 55% վինիլքլորիդի մոնոմերային միավորներ, 
իսկ համամոնոմերը` 55% վինիլացետատի մոնոմերային միավորներ: 

  Նույն ձևով համապոլիմերը, որը պարունակում է 45% էթիլենիի մոնոմերային 
միավորներ, 35% պրոպիլենի մոնոմերային միավորներ և 20% իզոբուտիլենի 
մոնոմերային միավորներ, դասակարգվում է 20.16.51 ենթակարգում, քանի որ 
պրոպիլենի և իզաբուտիլենի, որոնց պոլիմերները ներառվում են 20.16.51 
ենթակարգում, մոնոմերային միավորները կազմում են համապոլիմերի 55%-ը և, 
միասին վերցված, դրանք գերազանցում են էթիլենի մոնոմեր միավորին: 

  Քիմիապես ձևափոխված պոլիմերները, այսինքն` որոնց մեջ հիմնական 
պոլիմերային շղթայի միայն կողային խմբերն են ձևափոխված եղել քիմիական 
ազդեցությունից, պետք է դասակարգվեն չձևափոխված պոլիմերին 
համապատասխան խմբավորումում, այս պայմանը չի վերաբերվում 
գրաֆտհամապոլիմերներին, օրինակ՝ քլորացված պոլիէթիլենը և սուլֆաքլորացված 
պոլիէթիլենը դասակարգվում են 20.16.10 ենթակարգում 

  Պոլիմերները, որոնք քիմիապես ձևափոխված են՝ առաջացնելով ռեակտիվ 
էպօքսիդային խմբեր այն ձևով, որ դրանք դառնում են էպօքսիդային խեժեր 
(20.16.40), դասակարգվում են 20.16.40 ենթակարգում, օրինակ՝ ֆենոլային խեժերը, 
քիմիապես ձևափոխված էպիքլորհիդրինով, պետք է դասակարգվեն ինչպես 
էպօքսիդային խեժեր, այլ ոչ թե քիմիապես ձևափոխված 20.16.55 և 20.16.56 
ենթակարգերի ֆենոլային խեժեր: 

Պոլիմերային խառնուրդը, որտեղ պոլիմերի ցանկացած բաղադրամաս 
քիմիապես ձևափոխված է եղել, դիտվում է որպես ամբողջովին ձևափոխված: 

  «Առաջնային ձևեր» տերմինը կիրառելի է միայն հետևյալ ձևերի համար՝ 
հեղուկների և մածուկների, փոշիների, հատիկների և թելքերի համար, անկանոն ձևի 
բլոկերի, կտորների և համանման լցովի ձևերի համար:  

  Հեղուկներ և մածուկներ՝ դա կարող է լինել հիմնական պոլիմեր, որի 
ժամանակ վերջնական նյութն ստանալու համար պահանջվում է, որպեսզի այն 
պնդանա ջերմաստիճանի ազգեցության տակ կամ այլ եղանակով, դա կարող է լինել 
դիսպերսիա (էմուլսիաներ կամ կախույթներ) կամ չպնդացած կամ մասնակի 
պնդացած նյութերի լուծույթներ: Բացի պնդացման համար անհրաժեշտ նյութերից 
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(պնդեցուցիչներ (եռաչափ կառուցվածքի առաջացման համար ազդանյութեր) կամ այլ 
օժանդակ ազդանյութեր և արագացուցիչներ), այս հեղուկները կամ մածուկները 
կարող են պարունակել նաև այլ նյութեր, ինչպիսիք են՝ պլաստիֆիկատորները, 
կայունարարները, լցանյութերը և ներկանյութերը, հիմնականում, նախատեսված 
վերջնական արտադրանքին հատուկ ֆիզիկական հատկություններ կամ այլ 
պահանջվող բնութագրեր հաղորդելու համար: Հեղուկները և մածուկներն 
օգտագործվում են հալման, արտամղման և այլնի համար, ինչպես նաև որպես 
տոգորման նյութեր, մակերևույթի պատվածքներ, լաքերի և ներկերի համար հիմքեր 
կամ որպես սոսինձ, թանձրացուցիչ, մակարդիչ և այլն (չեն ներառվում սոսնձով, 
հանքային յուղերի համար հավելումներով մաքրված նյութերը (20.59.42), առանց 
լուծիչի հեղուկ պոլիմերները, հստակ նախատեսված միայն որպես լաքեր 
օգտագործելու համար, որտեղ թաղանթագոյացումը կախված է տաքությունից, 
մթնոլորտի խոնավությունից կամ թթվածնի առկայությունից, բայց ոչ պնդարարի 
ավելացումից՝ 20.30.22) 

  Փոշիներ, հատիկներ և թելքեր՝ այս ձևերում պոլիմերներն օգտագործվում են 
կաղապարման համար, լաքերի, սոսինձների պատրաստման համար, որպես 
խտարարներ, մակարդիչներ և այլն: Դրանք կարող են կազմված լինել 
չպլաստիկացված նյութերից, որոնք դառնում են պլաստիկ մամլման և պնդացման 
գործընթացներում կամ այնպիսի նյութերից, որոնց կարելի է ավելացնել 
պլաստիֆիկատորներ, այդ նյութերը կարող են ներառել լցոններ (օրինակ՝ բնափայտի 
տաշեղներ, թաղանթանյութ, մանածագործվածքի թելքեր, հանքային նյութեր, օսլա), 
ներկանյութեր կամ այլ նյութեր, որոնք թվարկված են վերևում: Փոշիները կարող են 
օգտագործվել, օրինակ՝ տաքացման ժամանակ առարկաների պատման համար 
ստատիկ էլեկտրականության կիրառմամբ կամ առանց կիրառման: 

  Անկանոն ձևի բլոկեր, կտորներ և համանման լցովի ձևեր, կարող են 
պարունակել լցոններ, ներկող կամ վերևում նշված այլ նյութեր (չեն ներառվում ճիշտ 
երկրաչափական ձևի բլոկերը): 

  Տվյալ դասը ներառում է նաև թափոններ, կտորտանք, մետաղամնացուկ (չեն 
ներառվում ջերմապլաստիկ նյութից ձևափոխված ելքային ձևերի թափոնները, 
կտորտանքը, մետաղամնացուկը՝ դասակարգվում են կախված նյութից) 

20.16.1 Էթիլենի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
20.16.10 Էթիլենի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պոլիէթիլեն և քիմիապես ձևափոխված պոլիէթիլեն (օրինակ՝ քլորացված 
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պոլիէթիլենը և սուլֆաքլորացված պոլիէթիլենը)` կիսաթափանցիկ նյութ, ունի շատ 
լայն կիրառման բնագավառներ, ցածր խտության պոլիէթիլեն, հատկապես, 20օC 
ջերմաստիճանում 0,94-ից պակաս տեսակարար կշիռ ունեցող պոլիէթիլենն 
օգտագործվում է որպես փաթաթման թաղանթ հատկապես սննդամթերքի համար, 
որպես պատվածք թղթի, ստվարաթղթի, ալյումինե թաղանթի համար, որպես 
էլեկտրամեկուսիչ և տարբեր տնային իրերի, խաղալիքների պատրաստման համար և 
այլն, բարձր խտության պոլիէթիլենը 20օC ջերմաստիճանում ունի 0,94 և ավելի 
տեսակարար կշիռ, օգտագործվում է փչովի կաղապարման և ճնշման տակ ձուլման 
տարբեր արտադրանքի, հյուսկեն փաթեթների, բենզինի և նավթի համար 
տարողությունների պատրաստման համար, խողովակների արտամղման համար և 
այլն 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի է 20.16 դասի պարզաբանումները՝ 
անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո:  

 

Բացառվում է՝ 

- 19.20 դասի հեղուկ սինթետիկ պոլիէթիլենը  

- պոլիէթիլենային մոմերը (20.41.42) 

  

20.16.10.300 - 20.16.10.900 դիրքերի համար կիրառելի են 20.16.10 
ենթակարգի պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.16.10.300 Պոլիէթիլեն 0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով 
20.16.10.350 Պոլիէթիլեն գծային 0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով 
20.16.10.390 Պոլիէթիլեն, այլ,0,94-ից պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով 
20.16.10.500 Պոլիէթիլեն 0,94-ից ոչ պակաս տեսակարար կշռով, առաջնային ձևերով 
20.16.10.700 Համապոլիմերներ էթիլենի վինիլացետատով առաջնային ձևերով 
20.16.10.900 Պոլիմերներ էթիլենի առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.2 Ստիրոլի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
20.16.20 Ստիրոլի պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պոլիստիրոլ և ստիրոլի համապոլիմերներ (ստիրոլակրիլոնիտրիլ համապոլիմերներ 
(SAN), ակրիլանիտրիլբուտադիոնստիրոլ համապոլիմերներ (ABS), ստիրոլբուտադիեն 
համապոլիմերներ) 
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- պոլիստիրոլ չփրփրացված` անգույն, թափանցիկ ջերմապլաստիկ նյութ, 
օգտագործվում է էլեկտրատեխնիկական և ռադիոարդյունաբերությունում, 
փաթեթավորման համար, օրինակ՝ սննդամթերքի և կոսմետիկական արտադրանքի, 
խաղալիքների, ժամացույցի պատյանների, գրամոֆոնի սկավառակների 
արտադրությունում և այլն 

-պոլիստիրոլ փրփրացված (բջջային)` պարունակում է փրփրացման գործընթացում 
օգտագործված գազեր և ունի ցածր զանգված, օգտագործվում է որպես 
ջերմամեկուսիչ սառնարանների դռների, օդի լավորակիչների, սառնարանային 
խցերի պատյանների համար, շինարարական արդյունաբերությունում, միանգամյա 
փաթեթավորման և սպասքի առարկաների համար  

- ստիրոլի և ակրիլանիտրիլի համապոլիմերներ (SAN)` ձգման նկատմաբ ունեն բարձր 
դիմացկունություն, լավ ենթարկվում են կաղապարման և ունեն բարձր քիմիական 
կայունություն, օգտագործվում են բաժակների և թասերի, գրամեքենաների 
ստեղների, սառնարանների մասերի, յուղային զտիչների տարողությունների և 
խոհանոցային մի շարք առարկաների պատրաստման համար, ակրիլոնիտրիլի, 
բուտադիենի և ստիրոլի համապոլիմերները, որոնք ունեն բարձր կայունություն 
հարվածի և եղանակային պայմանների նկատմամբ օգտագործվում են 
տրանսպորտային միջոցների, սառնարանների դռների հենամարմինների մասերի և 
օժանդակ մանրակների պատրաստման համար, հեռախոսների, կոշիկի կրունկների, 
շշերի, տարբեր սարքերի և սարքավորանքի, ջրատարների հենամարմինների և 
պատյանների պատրաստման համար  

 

Բացառվում է՝ 

- իոնիտները (որոշակի քիմիական ձևափոխված ստիրոլի համապոլիմերներ) 

(20.16.56)  

- ստիրոլով ձևափոխված բարդ բազմաեթերները (20.16.40) 

- ստիրոլի և բուտադիենի համապոլիմերները բուտադիենի բարձր 

պարունակությամբ (20.17) 

20.16.20.300 - 20.16.20.900 դիրքերի համար կիրառելի են 20.16.20 
ենթակարգի պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո:  
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20.16.20.300 Պոլիստիրոլ և պենոստիրոլ առաջնային ձևերով 
20.16.20.350 Պենոպոլիստիրոլ 
20.16.20.390 Պոլիստիրոլ (բացի պենոպոլիստիրոլից) առաջնային ձևերով 
20.16.20.500 Համապոլիմերներ ստիրոլի ակրիլոնիտրիլով (CAH) առաջնային ձևերով 
20.16.20.700 Համապոլիմեր ակրիլոնիտրիլի բուտադիենստիրոլով (ABC-պլաստիկ) 
20.16.20.900 Պոլիստիրոլ, այլ, առաջնային ձևերով 
20.16.3 Վինիլքլորիդի կամ այլ հալոգենացված օլեֆինների պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

20.16.30 Վինիլքլորիդի կամ այլ հալոգենացված օլեֆինների պոլիմերներ առաջնային 
ձևերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պոլիվինիլքլորիդ (PVC)` կարծր, անգույն սահմանափակ ջերմակայունությամբ նյութ, 
ունի տաքացման ժամանակ մետաղական մակերեսներին կպնելու հատկություն, 
փափուկ թերթավոր ձևով օգտագործվում է որպես ջրակայուն նյութ վարագույրների, 
գոգնոցների, անձրևանոցների համար և որպես բարձրորակ արհեստական կաշի 
մարդատար տրանսպորտի բոլոր տեսակների սրահների պաստառապատման 
համար, իսկ կարծր թերթերն օգտագործվում են պատյանների, խողովակաշարերի 
պատրաստման համար, տարողությունների, քիմիական գործարանների 
սարքավորանքի ներպատվածքների համար, ինչպես նաև հատակի սալիկների 
պատրաստման համար և այլն 

- վինիլքլորիդի համապոլիմերներ` վինիլքլորիդի և վինիլացետատի 
համապոլիմերներ, որոնք օգտագործվում են գրամոֆոնի սկավառակների 
պատրաստման և հատակների երեսարկման համար 

- վինիլիդենքլորիդի համապոլիմերներ` օգտագործվում են սննդամթերքի 
փաթեթավորման, պաստառապատման համար, թելքերի, լատեքսային 
պատվածքների, ինչպես նաև քիմիական արդյունաբերության համար խողովակների 
պատրաստման համար 

- պոլիտետրաֆտորէթիլեն (PTFE) (ֆտորպոլիմեր)` օգտագործվում է էլեկտրական, 
քիմիական և մեքենաշինական արդյունաբերության մեջ, ջերմակայունության շնորհիվ 
այն համարվում է գերազանց մեկուսիչ նյութ և չի քայքայվում քիմիական ազդակների 
ազդեցության տակ, ֆտորոպոլիմեր է հանդիսանում նաև պոլիտրիֆտորքլորէթիլենը, 
պոլիվինիլիդենֆտորիդը 

 

20.16.30.100 - 20.16.30.900 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 20.16.30 
ենթակարգի պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո:  
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20.16.30.100 Պոլիվինիլքլորիդ, չխառնված այլ բաղադրամասերի հետ, առաջնային ձևերով 
20.16.30.200 Պոլիվինիլքլորիդ, այլ նյութերի հետ խառնուրդում 
20.16.30.230 Պոլիվինիլքլորիդ պլաստիկացված այլ նյութերի հետ խառնուրդում, առաջնային 

ձևերով 
20.16.30.250 Պոլիվինիլքլորիդ չպլաստիկացված այլ նյութերի հետ խառնուրդում, առաջնային 

ձևերով 
20.16.30.400 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ առաջնային ձևերով 
20.16.30.430 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.30.450 Համապոլիմերներ վինիլքլորիդի վինիլացետատի հետ առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.30.500 Պոլիմերներ վինիլիդենքլորիդի առաջնային ձևերով 
20.16.30.600 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն առաջնային ձևերով 
20.16.30.630 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.30.650 Պոլիտետրաֆտորէթիլեն առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.30.700 Ֆտորպոլիմերներ, այլ (բացի պոլիտետրաֆտորէթիլենից) առաջնային ձևերով , այլ 
20.16.30.900 Պոլիմերներ օլեֆինների հալոգենացված առաջնային ձևերով, չներառված ուրիշ 

խնբավորումներում 
20.16.4 Բազմաացետալներ, պարզ եթերների այլ պոլիմերներ և էպօքսիդային խեժեր 

առաջնային ձևերով. պոլիկարբոնատներ, ալկիդային խեժեր, ալիլային սպիրտի բարդ 
եթերների պոլիմերներ և բարդ եթերների այլ պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

20.16.40 Բազմաացետալներ, պարզ եթերների այլ պոլիմերներ և էպօքսիդային խեժեր 
առաջնային ձևերով. պոլիկարբոնատներ, ալկիդային խեժեր, ալիլային սպիրտի 
բարդ եթերների պոլիմերներ և բարդ եթերների այլ պոլիմերներ առաջնային 
ձևերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պարզ և բարդ բազմաեթերներ, պոլիկարբոնատներ, ալկիդային և էպօքսիդային 
խեժեր 

 «Պոլի» նախածանցով պոլիմերները, դա պոլիմերներ են, որտեղ բաղադրամասային 
մոնոմեր միավորը կամ պոլիմեր կոչվող մոնոմեր միավորները, միասին վերցված, 
կազմում են պոլիմերի ընդհանուր զանգվածի 95%-ը կամ ավելին  

- պոլիացետալներ` ալդեհիդներից (հիմնականում ֆորմալդեհիդից) ստացված 
պոլիմերներ,  բնորոշվում են պոլիմերային շղթայում ացետալային գործառնական 
խմբերի առկայությամբ 

- ացետալների համապոլիմերներ` օգտագործվում են օղակային 
առանցքակալներում, ճանկիկներում, ավտոմեքենաների գործիքների արկղերում, 
դռան բռնակներում, կոշիկի կրունկում, մեխանիկական խաղալիքներում, ջրատար 
խողովակների կցամասերում և այլն (չեն ներառվում 20.16.52 ենթակարգի պոլիվինիլ 
ացետալները, որտեղ պոլիմերային շղթայում ացետալային գործառնական խմբերը 
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հանդիսանում են փոխարինիչ)  

- պարզ պոլիեթերներ, էպօքսիդից, գլիկոլներից և համանման նյութերից ստացված 
պոլիմերներ, որոնք բնորոշվում են պոլիմերային շղթայում պարզ եթերային կապի 
առկայությամբ, դրանք են՝ պոլիէթիլենօքսիդը, պոլիպրոպիլենօքսիդը և 
պոլիֆենիլենօքսիդը, ունեն լայն կիրառում, պոլիֆենիլենօքսիդը, ինչպես նաև 
պոլիացետալը օգտագործվում են որպես տեխնիկական պլաստմասսա, 
պոլիպրոպիլենօքսիդը՝ պենոպոլիուրեթանի համար որպես կիսամթերք (չեն 
ներառվում պոլիվինիլ եթերները, որտեղ եթերային գործառնական խմբերը 
պոլիմերային շղթայում համարվում են փոխարինիչներ -20.16.52)  
 

- այլ պարզ պոլիեթերներ, բացի 20.16.40 ենթակարգում ներառվածներից 

- էպօքսիդային խեժեր, դրանք պոլիմերներ են ստացված, օրինակ՝ էպիքլորհիդրինի 
(1-քլոր-2,3-էպօքսիպրոպան) A բիսֆենոլով (4,4/-իզոպրոպիլիդեներկֆենոլ), 
ֆենոլային խեժով կամ այլ պոլիօքսիմիացություններով խտացումից կամ չհագեցած 
պոլիմերների էպօքսիդացման եղանակով, այդ խեժերը բնութագրվում են ռեակտիվ 
էպօքսիդային խմբերի առկայությամբ, որոնք դրանց թույլ են տալիս հեշտ 
առաջացնելու եռաչափ կառուցվածք, օրինակ՝ ամինամիացությունների, օրգանական 
թթվի կամ անհիդրիդի, եռաֆտորային բորի կամ օրգանական պոլիմերի ավելացման 
ժամանակ, լինում են ցածր մածուցիկությամբ հեղուկներից մինչև բարձր հալման 
պինդ նյութերի ձևով, օգտագործվում են որպես մակերևութային պատվածքներ, 
որպես կապակցանյութեր, ինչպես մամլված, այնպես էլ ձուլված վիճակում 

 - համապոլիմերներ, որոնք պարունակում են պոլիէթիլենտերեֆտալատի 
բաղադրամասեր, այն պայմանով, որ պետք է գերազանցի պոլիկարբոնատը  

- պոլիկարբոնատներ, պոլիմերներ են ստացված, օրինակ՝ բիսֆենոլ-A-ն ֆոսգենի 
(կարբոնիլքլորիդ) կամ երկֆենիլկարբոնատի հետ խտացմամբ, բնութագրվում են 
պոլիմերային շղթայում բարդ եթերային կապի առկայությամբ, օգտագործվում են 
կաղապարային արտադրատեսակներում և որպես ապակենման պատվածք  

- ալկիդային խեժեր` բազմագործառութային սպիրտների և բազմագործառութային 
թթուների կամ դրանց անհիդրիդների կիսախտացման նյութեր, որոնցից, ծայրագույն 
դեպքում, մեկը պետք է լինի մասնակի կամ ամբողջովին եռա- կամ ավելի 
գործառնական, ձևափոխվում են այլ նյութերի հետ, ինչպիսիք են յուղալի թթուները 
կամ կենդանական կամ բուսական յուղերը, բազմագործառութային թթուները կամ 
սպիրտները, բևեկնախեժը, օգտագործվում են որպես պատվածքներ և բարձրորակ 
լաքերում և սովորաբար մատակարարվում են մածուցիկ ձևով կամ լուծույթում 
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- պոլիէթիլենտերեֆտալատ (PET), պոլիմերներ են ստացված տերեֆտալատի և 
էթիլենգլիկոլի փոխազդեցությունից, օգտագործվում են մանածագործական 
արդյունաբերությունում, փաթեթավորման թաղանթների, ձայնարկիչների 
ժապավենների, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշերի պատրաստման համար 

- բարդ բազմաեթերներ` բնորոշվում են պոլիմերային շղթայում կարբոնային բարդ 
եթերային գործառնական խմբերի առկայությամբ, ստացվում են բազմատոմ սպիրտի 
և պոլիկարբոնաթթվի խտացումից (չեն ներառվում պոլիվինիլային բարդ եթերները-
20.16.52 և պոլիակրիլային բարդ եթերները-20.16.53, որտեղ բարդ եթերային խմբերը 
համարվում են փոխարինիչներ), բարդ բազմաեթերների թվին են դասվում՝ 
չհագեցած բազմաեթերները (բացի 20.16.40.900 դիրքի հագեցած 
բազմաեթերներից), դրանք այն պոլիմերներն են, որոնք ունեն բավականին 
էթիլենային ոչ հագեցվածություն, որը թույլ է տալիս հեշտությամբ առաջացնելու 
եռաչափ կառուցվածք մոնոմերների հետ, պարունակում են էթիլենային կապ 
ջերմառեակտիվային խեժեր առաջացնելու համար, չհագեցած բարդ 
բազմաեթերների թվին են դասվում՝ պոլիալիլեթերները (ալիլովային սպիրտի բարդ 
եթերներ), ստացվում են ալիլովային սպիրտի բարդ եթերներից և երկհիմնային 
թթուներից, օրինակ՝ երկալիլֆտալատը, օգտագործվում են որպես շերտավոր 
կապակցանյութ, պատվածքներ, լաքեր և այն դեպքերում, երբ պահանջվում է 
ապահովել էլեկտրամագնիսական ալիքների բարձր թափանցելիություն, չհագեցած 
թթվի, օրինակ՝ խնձորի կամ ֆումարային թթուների այլ բարդ պոլիեթերներ 
(ներառյալ յուղա-թթվային ռադիկալներ չպարունակող ալկիդային խեժերը), 
սովորաբար լինում են հեղուկ ֆորպոլիմերների ձևով, օգտագործվում են 
ամրանավորված ապակեթելքից շերտավոր պլաստիկների և ջերմառեակտիվ 
թափանցիկ ձուլածո արտադրատեսակների արտադրության համար 

- բարդ հագեցած բազմաեթերներ, այդ թվում տերեֆտալաթթուների պոլիմերներ, 
օրինակ՝ պոլիբուտիլենտերեֆտալատ և հագեցած ալկիդային խեժեր, որոնք չեն 
պարունակում յուղա-թթվային ռադիկալներ, օգտագործվում են մանածագործական 
թելքերի և թաղանթների համար 

Բացառվում է՝ 

- ալկիդային խեժերը, որոնք չեն պարունակում յուղաթթվային ռադիկալներ 

- էպօքսիդացված կենդանական և բուսական յուղերը (24.66.10) 

20.16.40.100 Պոլիացետալներ, պոլիէթիլենգլիկոլներ և բազմաեթերներ սպիրտների պարզ, այլ, 
առաջնային ձևերով 

20.16.40.130 Պոլիացետալներ առաջնային ձևերով 
20.16.40.150 Պոլիէթիլենգլիկոլներ և բազմաեթերներ սպիրտների պարզ, այլ, առաջնային ձևերով 
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20.16.40.200 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, առաջնային ձևերով 
20.16.40.230 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.40.250 Բազմաեթերներ պարզ, այլ, առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.40.300 Խեժեր էպօքսիդային առաջնային ձևերով 
20.16.40.400 Պոլիկարբոնատներ առաջնային ձևերով 
20.16.40.430 Պոլիկարբոնատներ մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.40.450 Պոլիկարբոնատներ առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.40.500 Խեժեր ալկիդային առաջնային ձևերով 
20.16.40.600 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ 
20.16.40.620 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ 183մլ/գ-ից ավելի խտությամբ 
20.16.40.640 Պոլիէթիլենտերեֆտալատ, այլ 
20.16.40.700 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, հեղուկ չհագեցած, առաջնային ձևերով 
20.16.40.800 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, առաջնային ձևերով 
20.16.40.830 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.40.850 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, չհագեցած, բացի հեղուկից, առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.40.900 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, բացի չհագեցածից, առաջնային ձևերով 
20.16.40.930 Բազմաեթերներ բարդ, այլ, բացի չհագեցածից, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.5 Այլ պլաստմասսա առաջնային ձևերով. իոնափոխանակման խեժեր  
20.16.51 Պրոպիլենի կամ այլ օլեֆինների պոլիմերներ առաջնային ձևերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 բոլոր օլեֆինների պոլիմերներ՝ ացիկլիկ ածխաջրածիններ, որոնք ունեն մեկ կամ 
ավելի կրկնակի կապեր (բացառությամբ էթիլենից), այդ թվում՝  

- պոլիպրոպիլեն` հիմնական ֆիզիկական հատկությունները նման են բարձր 
խտության պոլիէթիլենի հատկություններին, ունեն օգտագործման մեծ ընդգրկույթ, 
օրինակ՝ փաթեթավորման թաղանթ, ավտոմեքենաների, էլեկտրական սարքերի, 
տնային սպասքի և այլն մամլված մասեր, հաղորդալարերի և մալուխի մեկուսացում, 
սննդային բեռնարկղերի կափարիչներ, պատվածքներով նյութեր և շերտավոր 
նյութեր, սկուտեղներ և ճշգրիտ սարքավորանքի պահման բեռնարկղեր, 
խողովակաշարեր, քիմիական արդյունաբերության համար խողովակներ, գորգերի 
հիմքեր և այլն 

- պոլիիզոբուտիլեն` բավականին պոլիմերացված է, նման է կաուչուկին, բայց չի 
ներառվում 20.17 դասոմ, քանի որ այն չի համապատասխանում սինթետիկ կաուչուկի 
սահմանմանը, օգտագործվում է անջրանցիկ պատվածքների համար և այլ 
պլաստմասսա ձևափոխման համար, քիմիապես ձևափոխված պոլիիզոբուտիլենը 
(չընդգրկված հատուկ խմբավորումներում, օրինակ՝ տրիպրոպիլենը կամ 
տետրապրոպիլենը), նույնպես ներառվում է այստեղ, դա մածուցիկ հեղուկ է, 
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օգտագործվում է քսայուղերի հատկությունների ձևափոխման համար 

- պրոպիլենի համապոլիմերներ` ունեն նույն կիրառությունը, ինչ որ պոլիպրոպիլենը 

 

20.16.51.300 - 20.16.51.900 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 20.16.51 
ենթակարգի պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

Բացառվում է՝ 

- 19.20 դասի հեղուկ սինթետիկ պոլիիզոբուտելենները կամ այլ հեղուկ սինթետիկ 
պոլիօլեֆինները 

20.16.51.300 Պոլիպրոպիլեն առաջնային ձևերով 
20.16.51.350 Պոլիպրոպիլեն մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.51.370 Պոլիպրոպիլեն առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.51.500 Պոլիպրոպիլեն, այլ, և պոլիօլեֆիններ, այլ, առաջնային ձևերով 
20.16.52 Վինիլացետատի կամ այլ բարդ վինիլային եթերների պոլիմերներ և այլ վինիլային 

պոլիմերներ առաջնային ձևերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բոլոր վինիլային պոլիմերները, տարբերվող 24.16.30 ենթակարգի համանմաններից` 
պոլիմեր, որի մոնոմերի բանաձևում C-X կապը չի համարվում ոչ ածխածին-ածխածին 
կապ, ոչ էլ ածխածին-ջրածին կապ (չեն ներառվում պոլիվինիլկետոնները, որոնց մեջ 
C-X կապը համարվում է ածխածին-ածխածին կապ - 24.16.58) 

- վինիլացետատի կամ այլ վինիլային եթերների պոլիմերներ, այդ թվում 
պոլիվինիլացետատը, շատ փափուկ են և ճկուն, օգտագործվում են լաքերի, ներկերի, 
սոսնձի, մանածագործվածքի մշակման համար վերջնամշակող (ապրետավորող) կամ 
տոգորող նյութերի և այլնի պատրաստման համար, պոլիվինիլացետատի լուծույթները 
և դիսպերսիաներն օգտագործվում են, օրինակ՝ որպես սոսինձ 

- պոլիվինիլային սպիրտ, արտադրվում է պոլիվինիլացետատի հիդրոլիզից, լինում է 
տարբեր ապրանքանիշերի, կախված չհիդրոլիզված վինիլացետատային խմբերի 
քանակից, համարվում է գերազանց էմուլսարար և դիսպերսիոն ազդակ և կիրառվում 
է որպես պաշտպանական կոլոիդներ, սոսինձ, կապակցանյութեր և խտարարներ 
ներկերում, դեղագործության մեջ, կոսմետիկայում և մանածագործական 
արտադրության մեջ, դրանից պատրաստված թելքերը պիտանի են հագուստ կարելու 
համար և այլն  
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24.16 դասի պարզաբանումները կիրառելի են նաև տվյալ ենթակարգի համար: 

21.16.52.300 - 21.16.52.700 ենթակարգի  համար կիրառելի են 20.16 դասի 
պարզաբանումները՝ որոշակի փոփոխություններից հետո: 

20.16.52.300 Պոլիվինիլացետատ, մանրացրած ջրում, առաջնային ձևերով 
20.16.52.500 Պոլիվինիլացետատ (բացի ջրում մանրացրածից) առաջնային ձևերով 
20.16.52.700 Բազմաեթերներ և պոլիվինիլներ վինիլային բարդ, այլ, բացի վինիլացետատից, 

առաջնային ձևերով 
20.16.53 Պոլիակրիլատներ առաջնային ձևերով 

 
- պոլիակրիլատներ` ակրիլաթթվի կամ մեթակրիլաթթվի, դրանց աղերի կամ 
եթերների պոլիմերներ կամ համապատասխան ալդեհիդների, ամիդների և 
նիտրիլների պոլիմերներ 

- պոլիմեթիլմեթակրիլատ` օպտիկական հատկությունների և ֆիզիկական ամրության 
շնորհիվ օգտագործվում է որպես ջնարակման նյութ, փողոցային նշանների և 
ցուցանակների համար և այլ ցուցադրական նշանակման արտադրատեսակներում, 
ինչպես նաև արհեստական աչքի պատրաստման, կոնտակտային լինզաների և 
ատամի պրոթեզների պատրաստման համար, ակրիլոնիտրիլի պոլիմերները 
կիրառվում են սինթետիկ թելքերի պատրաստման համար 

20.16 դասի պարզաբանումները կիրառելի են նաև տվյալ ենթակարգի համար՝ 
անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

 

Բացառվում է՝ 

- ակրիլային պոլիմերները, որոնք համարվում են իոնափոխանակման խեժեր 
(20.16.59) 

- 20.17 դասի ակրիլոնիտրիլի համապոլիմերները  

20.16.53.500 Պոլիմեթիլմետակրիլատ առաջնային ձևերով 
20.16.53.550 Պոլիմեթիլմետակրիլատ մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.53.570 Պոլիմեթիլմետակրիլատ առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.53.900 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, առաջնային ձևերով 
20.16.53.950 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.53.970 Պոլիակրիլատներ, այլ, բացի պոլիմետիլմետակրիլատից, առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.54 Պոլիամիդներ առաջնային ձևերով 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պոլիամիդներ` ստացվում են երկհիմնային օրգանական թթուների խտացման 
պոլիմերացմամբ (օրինակ՝ 11-ամինաունդեցիլային թթվով) կամ լակտամների 
(օրինակ՝ էպսիլոն-կապրոլակտամ) պոլիմերացման եղանակով, նայլոնային տեսակի 
պոլիամիդների թվին են պատկանում պոլիամիդ-6, պոլիամիդ-11, պոլիամիդ-12, 
պոլիամիդ-9, պոլիամիդ-6,10 և պոլիամիդ-6,12, ունեն խզման նկատմամբ բարձր 
դիմացկունություն և հակահարվածային ամրություն, ինչպես նաև գերազանց 
քիմիական դիմադրողականություն, հատկապես, արոմատիկ և ալիֆատիկ 
ածխաջրածինների, կետոնների և բարդ եթերների նկատմամբ, օգտագործվում են 
մանածագործական արդյունաբերությունում, որպես մամլված ջերմապլաստներ, 
պատվածքներ, ադգեզիվներ, փաթեթավորման թաղանթ, լուծված վիճակում ունեն 
հատուկ օգտագործում լաքերի մեջ  

 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 20.16 դասի պարզաբանումները՝ 
անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.16.54.500 Պոլիամիդ-6,-11,-12,- 6.6,-6.9,-6.10 և -6.12 առաջնային ձևերով 
20.16.54.900 Պոլիամիդներ այլ, առաջնային ձևերով 
20.16.54.950 Պոլիամիդներ, այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.54.970 Պոլիամիդներ, այլ, առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.55 Կարբամիդաֆորմալդեհիդային, թիոկարբամիդաֆորմալդեհիդային և 

մելամինաֆորմալդեհիդային խեժեր առաջնային ձևերով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամինապլաստեր` խեժեր, որոնք առաջանում են ալդեհիդների (ֆորմալդեհիդ, 
ֆուրֆուրոլոմ և այլն) հետ ամինների կամ ամիդների խտացումից, այստեղ ներառվում 
են միայն կարբամիդային խեժերը (օրինակ՝ ֆորմալդեհիդային խեժը), 
թիոկարբամիդային խեժերը (օրինակ՝ թիոկարբամիդֆորմալդեհիդային խեժը), 
մելամինային խեժերը (օրինակ՝ մելամինաֆորմալդեհիդային խեժը), օգտագործվում 
են թափանցիկ, կիսաթափանցիկ կամ վառ ներկած պլաստմասսե 
արտադրատեսակների պատրաստման համար, իսկ, հիմնականում, օգտագործվում 
են կաղապարման սեղանի, արդուզարդեղենի և էլեկտրական ապրանքների 
պատրաստման համար, լուծույթներում և դիսպերսիաներում (յուղով, յուղային 
թթուներով, սպիրտներով կամ այլ սինթետիկ պոլիմերներով ձևափոխված կամ 
չձևափոխված) օգտագործվում են որպես սոսինձներ, մանածագործվածքի 
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վերջնամշակման համար և այլն 

 
Բացառվում է՝ 

- այլ ամինապլաստները (բացի կարբամիդային խեժերից, թիոկարբամիդային 
խեժերից, մելամինային խեժերից) (20.16.56) 

- պոլիամինային խեժերը, ինչպիսիք են՝ պոլիէթիլենամինային խեժերը, որոնք չեն 
համարվում ամինապլաստներ (20.16.59) 

20.16.55.500 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր առաջնային ձևերով 
20.16.55.550 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.55.570 Պոլիմիզանյութեր, պոլիթիոմիզանյութեր առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.55.700 Խեժեր մելամինի առաջնային ձևերով 
20.16.55.750 Խեժեր մելամինի մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.55.770 Խեժեր մելամինի առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.56 Այլ ամինաալդեհիդային, ֆենոլալդեհիդային և պոլիուրեթանային խեժեր 

առաջնային ձևերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- այլ ամինախեժեր, բացի 20.16.55 ենթակարգում ներառվածներից, այդ թվում 
անիլինային խեժերը (օրինակ՝ անիլինֆորմալդեհիդային խեժը) 

 

20.16.55 ենթակարգի պարզաբանումները կիրառելի են ստորադիրքերի 
համար՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

- ֆենոլային խեժեր, որոնք ստացվում են ֆենոլի կամ դրա համանշանակների 
(կրեզոլի, քսիլենոլի և այլն) կամ տեղակալված ֆենոլների խտացումից ալդեհիդների 
(ֆորմալդեհիդի, ացետալդեհիդի, ֆուրֆուրոլի) հետ, դրանց թվին են դասվում՝ 

- խեժեր, որոնք ընդունակ են կայուն հալվել և լուծվել սպիրտում կամ այլ օրգանական 
լուծիչներում, և որոնք առաջանում են թթու միջավայրում, օգտագործվում են լաքերի և 
կաղապարային փոշիների և այլն պատրաստման համար 

- ֆենոլային ջերմառեակտիվ խեժեր, որոնք առաջանում են հիմքային միջավայրում, 
ռեակցիայի ընթացքում առաջանում են ռեզոլներ հեղուկ վիճակում, մածկի տեսքով 
կամ պինդ վիճակում, օգտագործվում են որպես հիմք լաքերի համար, տոգորման 
նյութեր և այլն, այնուհետև առաջանում են նաև ռեզիտոլներ, որոնք օգտագործվում 
են որպես կաղապարման փոշիներ և վերջապես, լրիվ ռեակցիայից հետո առաջանում 
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են ռեզիտներ, որոնք հաճախ օգտագործվում են վերջնակն ձևերում, օրինակ՝ սալեր, 
թերթեր, խողովակներ, ձողեր և այլ արտադրատեսակներ (չեն ներառվում այդ 
տեսակի խեժերը, որոնք համարվում են իոնիտներ-20.16.59)  

- ֆենոլային խեժեր յուղալուծելի (լուծված չորացած յուղերում), պատրաստված են 
բութիլֆենոլից, ամիլֆենոլից, պարակսիդիֆենիլից կամ այլ տեղակալված 
ֆենոլներից, օգտագործվում են լաքերի պատրաստման համար 

- վերը թվարկված խեժերը ձևափոխված մտցնելով բևեկնախեժ կամ այլ բնական 
խեժեր, սինթետիկ խեժեր (հատկապես ալկիդային խեժեր), բուսական յուղեր, 
սպիրտներ, օրգանական թթուներ կամ այլ քիմիկատներ, որոնք ազդում են չորացած 
յուղերում դրանց լուծելիության վրա, օգտագործվում են լաքերի և ներկերի 
պատրաստման համար, որպես մակերևութային պատվածքներ կամ տոգորվող 
հեղուկներ  

- բազմուրեթաններ` բազմագործառնական իզոցիանատների և 
բազմաօքսիմիացությունների (գերչակի յուղ, բուտան-1,4-դիոլ, պարզ և բարդ 
բազմաեթերների պոլիոլներ) փոխազդեցության արդյունքում ստացվող բոլոր 
պոլիմերները, լինում են տարբեր ձևերով՝ փրփուրներ, էլաստոմերներ և 
պատվածքներ, օգտագործվում են սոսնձվող բաղադրություններում, կաղապարային 
խառնուրդներում և որպես թելք  

20.16 դասի պարզաբանումները կիրառելի են նաև տվյալ դիրքի համար 
անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.16.56.300 Ամինախեժեր,այլ առաջնային ձևերով 
20.16.56.350 Ամինախեժեր,այլ, մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.56.370 Ամինախեժեր,այլ առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.56.500 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային առաջնային ձևերով 
20.16.56.550 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային մամլիչ-փոշիների տեսքով 
20.16.56.570 Խեժեր ֆենոլ-ալդեհիդային առաջնային ձևերով, այլ 
20.16.56.700 Բազմուրեթաններ առաջնային ձևերով 
20.16.57 Սիլիկոններ առաջնային ձևերով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սիլիկոններ, համարվում են քիմիապես անորոշ նյութեր, որոնք պարունակում են 
իրենց մոլեկուլում մեկից ավելի սիլիցիում-թթվածին-սիլիցիում կապ, ինչպես նաև 
սիլիցիումի ատոմների հետ սիլիցիում-ածխածին ուղիղ կապերով կապված խմբեր, 
օժտված են բարձր կայունությամբ և կարող են լինել հեղուկ, կիսահեղուկ կամ պինդ, 
դրանց թվին են դասվում՝ 
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- սիլիկոնային յուղեր և քսուքներ` օգտագործվում են որպես քսանյութեր, որոնք 
պահպանում են բարձր կամ ցածր ջերմաստիճաններում կայունություն, որպես 
ջրամերժ, տոգորող միջոցներ, որպես դիէլեկտրական նյութեր, փրփրամարիչներ, 
հակաադգեզիոն քսուքներ և այլն 

- սիլիկոնյան խեժեր` օգտագործվում են լաքերի, մեկուսացնող կամ ջրամերժ 
պատվածքների և այլնի պատրաստման համար, որտեղ պահանջվում է բարձր 
ջերմաստիճանի նկատմամբ կայունություն, ապակեթելքերով, անկիզաքարով կամ 
փայլարով շերտավոր պլաստիկների ստացման համար որպես ամրացնող նյութ, 
էլեկտրական սխեմաների հերմետիկացման համար 

- սիլիկոնային էլաստոմերներ` ունեն ձգելիություն, որը չի փոխվում բարձր կամ ցածր 
ջերմաստիճաններում, այդ պատճառով էլ օգտագործվում են բարձր կամ ցածր 
ջերմաստիճանների ազդեցության տակ գտնվող միջադիրների կամ այլ ամրացնող 
սարքերի արտադրությունում, բժշկության մեջ օգտագործվում են ավտոմատ 
ուղեղային փականների պատրաստման համար  

 

 

Բացառվում է՝ 

- սիլիկոնային քսուքների և յուղերի խառնուրդներից կազմված քսող 
բաղադրանյութերը (19.20, 20.59.41) 

- 20.41.20 ենթակարգի սիլիկոնները 

20.16.57.000 Սիլիկոններ առաջնային ձևերով 
20.16.59 Այլ պլաստմասսա առաջնային ձևերով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նավթից խեժեր, կումարոնային, ինդենային կամ կումարոն-ինդենային խեժեր և 
պոլիտերպեններ, որոնք կազմում են մինչև ոչ բարձր մոլեկուլային կշիռ 
պոլիմերացված խեժերի խումբ, ստացված ոչ շատ մաքրված չափամասերի 
պոլիմերացումից, առանձնացված համապատասխանաբար խորը ճեղքաթորած 
նավթային թորիչներից, քարածխի ձյութից կամ բևեկնայուղից կամ տերպենների այլ 
աղբյուրներից, օգտագործվում են որպես կապակցանյութեր և պատվածքներում, 
հաճախ որպես պլաստիֆիկատոր ներմուծվում են ռետինի կամ պլաստմասսայի մեջ, 
օրինակ՝ հատակի սալիկներում օգտագործելու համար 

- պոլիսուլֆիդներ` պոլիմերների շղթայում մոնոսուլֆիդային կապերի առկայությամբ 
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բնութագրվող պոլիմերներ, օրինակ՝ պոլիֆենիլենսուլֆիդ, այստեղ ծծմբի 
յուրաքանչյուր ատոմ երկու կողմից կապված է ածխածնի ատոմների հետ, 
օգտագործվում են պատվածքներում, մամլված արտադրատեսակներում, օրինակ՝ 
ինքնաթիռների և ավտոմեքենաների մանրակներում, մխոցների աշխատանքային 
անիվներում 

- պոլիսուլֆոններ` պոլիմերի շղթայում սուլֆոնային կապերի առկայությամբ 
բնութագրվող պոլիմերներ, օրինակ՝ A բիսֆենոլի նատրիումական աղի (4,4/ - 
իզոպրոպիլիդենդիֆենոլ) բիս(4-քլորոֆենիլ)սուլֆոնի փոխազդեցությունից ստացված 
նյութերը, օգտագործվում են կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրակների 
պատրաստման համար և այլն  

- այլ քիմիական նյութեր առաջնային ձևերով, այդ թվում՝ պոլիքսիլոլային խեժեր, պոլի 
(1,4/ - երկիզոպրոպիլբենզոլ), պոլիվինիլկետոններ, պոլիէթիլենիմիններ և 
պոլիիմիդներ 

 

- միայն թաղանթանյութի ացետատներ առաջնային ձևերով` ստացվում են 
կատալիզորդի ներկայությամբ (օրինակ՝ ծծմբաթթու) քացախաթթվի անհիդրիդով և 
քացախաթթվով թաղանթանյութի (սովորաբար բամբակե մազաքոլքերի կամ 
քիմիական բնափայտի զանգվածի լուծվող տեսակների) մշակման եղանակով, 
պլաստիֆիկատորի ավելացման ժամանակ կարող են առաջացնել պլաստմասսայի, 
որոնք չեն բոցավառվում և հարմար են ներցայտմամբ ձուլման համար, լինում են 
փոշու, հատիկների կամ լուծույթների տեսքով  

- թաղանթանյութի նիտրատներ (նիտրոթաղանթանյութ)` ստացվում են ազոտական և 
ծծբական թթուների խառնուրդներով թաղանթանյութի (հիմնականում բամբակե 
մազաքոլքերի) մշակումից, հեշտ բոցավառվում են, իսկ ավելի ուժեղ նիտրացված 
տարատեսակներն օգտագործվում են որպես պայթուցիկ նյութ, ապահովության 
համար դրանք պետք է տեղափոխվեն սպիրտի մեջ թրջված վիճակում, սովորաբար 
էթիլ, իզոպրոպիլ և բուտիլ սպիրտների մեջ տոգորված կամ պլաստիֆիկացված բարդ 
եթերների ֆտալատներում (կանֆորայով պլաստիֆիկացված թաղանթանյութի 
նիտրատը սպիրտի ներկայությամբ առաջացնում է ցելյուլոիդ), այլ 
պլաստիֆիկատորների հետ խառնված վիճակում դրանք օգտագործվում են որպես 
հիմք լաքերի համար 

- եթերների (երկէթիլային եթերի) և սպիրտի (էթանոլի) հետ նիտրոթաղանթանյութի 
լուծույթներ` համարվում են կոլոդիումներ (կոլոդիումը նիտրոթաղանթանյութի, 
սպիրտի և պարզ եթերի խառնուրդի 12%-ոց լուծույթ է), չորացումից այդ լուծույթի 
մակերևույթին մնում է նիտրոթաղանթանյութի ճկուն շերտ, որի ճկունությունը կարող 
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է մեծանալ գերչակի յուղի ավելացումից, կոլոդիումը ստացվում է նաև ացետոնի մեջ 
նիտրոթաղանթանյութի լուծումից, օգտագործվում է ֆոտոէմուլսիա ստանալու համար 
և բժշկության մեջ 

 

Բացառվում է՝ 

- ցելյուլոիդը թերթերի, թաղանթների, ձողերի, խողովակների և այլ տեսքով (22.21) 

- թաղանթանյութի ացետատները թերթերի, թաղանթների, ձողերի, խողովակների և 
այլ ձևերով (22.21) 

- թաղանթանյութի ացետաբուտիրատ և թաղանթանյութի պրոպիոնատ` 
թաղանթանյութի բարդ եթերներ, որոնք առաջացնում են նույն տեսակի 
պլաստմասսա, ինչ որ թաղանթանյութի ացետատը 

- թաղանթանյութի պարզ եթերներ, այդ թվում՝ կարբօքսիմեթիլ թաղանթանյութը 
(ստացվում է մոնոքլորացետիլաթթվի թաղանթանյութի հիմքի ռեակցիայի 
օգնությամբ, օգտագործվում է որպես խտարար և որպես կոլոիդային 
պաշտպանական ռեակտիվ), մեթիլթաղանթանյութը և օքսիէթիլթաղանթանյութը 
(ջրում լուծվում են և օգտագործվում են որպես խտարար և որպես սոսինձ), 
էթիլթաղանթանյութը, որը թեթև պլաստմասսա է 

 

- բնական կամ ձևափոխված բնական պոլիմերներ, այդ թվում՝ 

- ալգինաթթու` պոլիուրոնաթթու, որը հանվում է բորակի ալգիից (ջրիմուռներ 
Phaeophyta) հիմնային լուծույթում թրջման եղանակով, կարող է ստացվել հանքային 
թթվով լուծամզուքի նստեցմամբ կամ լուծամզուքի տեղափոխմամբ կալցիումի 
ալգինատ, որը հանքային թթվով մշակումից վերափոխվում է մեծ մաքրության 
ալգինաթթվի, ջրում չի լուծվում, ջրում լուծվող ալգինատներն օգտագործվում են 
որպես խտարարներ, կայունարարներ, դոնդողակ և թաղանթագոյացնող ազդակներ, 
օրինակ՝ դեղագործական, սննդի, մանածագործական և թղթի արդյունաբերության 
մեջ, կարող են պարունակել կոնսերվանտներ (օրինակ՝ նատրիումի բենզոատ) և 
կայունանալ ավելացնելով դոնդողակ առաջացնող ազդակներ (օրինակ՝ կալցիումի 
աղեր), դանդաղարարներ (օրինակ՝ ֆոսֆատներ, ցիտրատներ), արագարարներ 
(օրինակ՝ օրգանական թթուներ) և կարգավորողներ (օրինակ՝ սախարոզներ, 
միզանյութեր) 

- ալգինաթթվի աղերը և եթերները, դրա ամոնիումային աղերը և հիմքային 
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մետաղների աղերը` հեշտ լուծվում են սառը ջրում, առաջացնելով մածուցիկ 
լուծույթներ, բարդ եթերների թվին են դասվում պրոպիլենգլիկոլի ալգինատը, որն 
օգտագործվում է սննդամթերքի մեջ 

- պնդացած պրոտեիններ` շատ բարձրմոլեկուլային կշռով բուսական կամ 
կենդանական ծագմամբ ազոտային միացություններ, օգտագործվում են 
պլաստմասսա ստանալու համար, ներառվում են միայն այն պրոտեինները, որոնք 
քիմիապես մշակվել են դրանք պնդացնելու համար (չեն ներառվում պնդացած 
պրոտեինները, որոնք ներկայացված են բլոկերի, ճիշտ ձևերի, թերթերի, ձողերի կամ 
խողովակների տեսքով-22.21 

- բնական կաուչուկի քիմիական ածանցյալներ՝ քլորացված կաուչուկ, որն ստացվում է 
ոչ մեծ սպիտակ հատիկների տեսքով, օգտագործվում է ներկերի, լաքերի 
պատրաստման համար,  կիրառումից հետո առաջացնում են մթնոլորտային և 
քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ կայուն թաղանթ, հիդրոքլորացված 
կաուչուկը, օգտագործվում է փաթեթավորման համար, իսկ պլաստիֆիկացված 
տեսքով՝ պաշտպանական հագուստի պատրաստման համար, օքսիդացած կաուչուկը, 
ստացվում է տաքացրած կաուչուկի օքսիդացումից կատալիզորդի ներկայությամբ, 
ցիկլավորված կաուչուկը, ստացվում է կաուչուկի մշակման եղանակով, օրինակ՝ 
ծծմբաթթվով, քլորային սուլֆուրիլով կամ քլորանագային թթվով, օգտագործվում է 
ներկերի, անջրանցիկ պատվածքների, կաղապարային արտադրանքի 
արտադրությունում 

- դեքստրան, գլիկոգեն («կենդանական օսլա»), խիտին և լիգնինից ստացված 
պլաստմասսա 

- իոնիտներ` ցանցավոր պոլիմերներ, սովորաբար հատիկավոր տեսքով, 
պարունակում են ակտիվ իոնային ցանցեր (սուլֆախմբեր, կարբօքսիլային, ֆենոլային 
կամ ամինախմբեր), որոնք պոլիմերներին թույլ են տալիս էլեկտրոլիտի լուծույթի հետ 
շփումից փոխանակել իրենց մեկ իոնը լուծույթում պարունակվող մեկ իոնի հետ (նույն 
նշանի՝ դրական կամ բացասական), օգտագործվում են ջրի, կաթի փափկեցման 
համար, թթվային լուծույթներից ուրանի կորզման համար և մանրէախմբերի 
լուծույթներից ստրեպտոցիդի կորզման համար, իոնիտները ներառում են քիմիապես 
ձևափոխված ստիրոլի և երկվինիլբենզոլի սոպոլիմերներ, ակրիլային պոլիմերներ 
կամ ֆենոլալդեհիդային խեժեր  

Բացառվում է՝ 

- չձևափոխված բնական խեժերը (02.30.12) 

- սպիտակ ակացիայի կամ սուրճի սերմերի էտերիֆիկացված կամ էստերիֆիկացված 
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էնդոսպերմային ալյուրը (10.59.15) 

- լինօքսինը (20.59.20) 

- հեպարինը (20.14.61) 

- օսլայի պարզ և բարդ եթերները (20.52.10)  

- բևեկնախեժը, խեժային թթուները և դրանց ածանցյալները (ներառյալ 
էստերիֆիկացված բևեկնախեժը և վերահալված խեժը) (20.14.71) 

- 20.16.59 ենթակարգի իոնիտներով լրացված իոնիտների սյունակները (22.29) 

20.16.59.100 Խեժեր նավթային, կումարոնային, ինդենային կամ կումարոն-ինդենային և 
պոլիտերպեններ առաջնային ձևերով 

20.16.59.200 Պոլիսուլֆիդներ, պոլիսուլֆոններ և այլ քիմիական նյութեր, առաջնային ձևերով 
20.16.59.300 Ացետատներ թաղանթանյութի առաջնային ձևերով 
20.16.59.400 Նիտրատներ թաղանթանյութի (ներառյալ կոլոդիումները) առաջնային ձևերով 
20.16.59.500 Եթերներ թաղանթանյութի պարզ և ածանցյալներ թաղանթանյութի, այլ, առաջնային 

ձևերով 
20.16.59.600 Պոլիմերներ բնական և պոլիմերներ բնական ձևափոխված, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում (ներառյալ ալգինաթթուն, պնդացած պրոտեինները, բնական 
կաուչուկի քիմիական ածանցյալները), առաջնային ձևերով 

20.16.59.700 Խեժեր իոնափոխանակման պոլիմերների հիմքի վրա, առաջնային ձևերով 
20.16.9 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.16.99 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է՝ 

- պլաստմասսայի երկրորդային մշակման ծառայությունները (38.32.31) 

20.16.99.000 Առաջնային ձևերով պլաստմասսայի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.17 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով  
20.17.1 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով 
20.17.10 Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սինթետիկ կաուչուկ, այդ թվում նախօրոք ռետինացված կամ չռետինացված 
սինթետիկ կաուչուկի լատեքս, և սինթետիկ կաուչուկ այլ առաջնային ձևերով, 
սալերով, թերթերով կամ շերտերով (այստեղ է ներառվում նաև սինթետիկ կաուչուկը, 
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որը մշակվել է տեղափոխումը հեշտացնելու նպատակով, անվթարայնության, 
պահպանվածության ապահովման համար, հետագա օգտագործումը հեշտացնելու 
համար դրան որոշակի հատկություններ տալու նպատակով կամ վերջնական նյութի 
որակը բարելավելու համար, սակայն նման մշակումը չպետք է փոխի կաուչուկի 
որպես հումքի հիմնական հատկությունները, մասնավորապես չպետք է պարունակի 
գունանյութեր կամ այլ ներկանյութեր (բացի այն նյութերից, որոնք օգտագործվում են 
միայն նույնականացման նպատակով), պլաստիֆիկատորներ կամ լցանյութեր, 
արագացնող ազդակներ, օրգանական լուծիչներ կամ ցանկացած այլ օրգանական 
նյութեր, ռետինացման ազդակներ, արագարարներ, դանդաղարարներ և 
ակտիվարարներ) 

- քիչ լցավորված կաուչուկներ, որոնք պարունակում են մինչև 50% յուղ   

- չհագեցած սինթետիկ նյութեր, որոնք ծծմբով ռետինացման եղանակով 
անվերադարձ վերափոխվում են ոչ ջերմապլաստիկ նյութերի, որոնք 18օ-ից մինչև 
29օC ջերմաստիճանում իրենց նախնական երկարության համեմատ 3 անգամ ձգման 
դեպքում չեն պատռվում, իսկ 2 անգամ ձգման դեպքում 5 ր-ի ընթացքում 
վերադառնում են նախնական երկարությունը մեկուկես անգամից ոչ ավելի 
գերազանցող երկարությանը,այդ դեպքում թույլատրվում է երկայնակի կապերի 
առաջացման համար անհրաժեշտ նյութերի ավելացում, մասնավորապես, 
ակտիվացնողներ կամ ռետինացման արագարարներ, թույլատրվում է նաև 
էմուլսարարների տրոհման նյութերի ոչ մեծ քանակության առկայություն և շատ քիչ 
քանակի հատուկ նշանակության հավելումներ (ջերմազգայուն կաուչուկի լատեքսների 
ստացման համար ջերմազգայուն ազդակներ, էլեկտրադրական կաուչուկի 
լատեքսների ստացման համար կատիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր, 
հակաօքսիդանտներ, մակարդիչներ, կաուչուկը վերափոխվելուն նպաստող 
ազդակներ, պեպտիչներ, ցրտադիմացկունություն ապահովող ազդակներ, 
հակամակարդիչներ, կայունարարներ, մածուցիկությունը կարգավորող ազդակներ և 
այլն), չհագեցած սինթետիկ նյութերի թվին են պատկանում՝ բուտադիենստիրոլային 
կաուչուկը, կարբօքսիլային բուտադիենստիրոլային կաուչուկը, բուտադիենային 
կաուչուկը, իզոբութիլենիզոպրենային, հալոգենացված իզոբութիլենիզոպրենյան 
կաուչուկը, քլորոպրենային կաուչուկը, բուտադիեն-ակրիլոնիտրիլային կաուչուկը, 
իզոպրենային կաուչուկը, էթիլեն-պրոպիլենի և կցորդված դիենի հիմքի վրա 
կաուչուկը, կարբօքսիլային բուտադիեն-ակրիլոնիտային կաուչուկը, իզոպրեն-
ակրիլոնիտրիլային կաուչուկը (բոլոր այս նյութերը պետք է համապատասխանեն 
վերը նշված ռետինացման, երկարացման, վերականգնման պահանջներին) 

- թիոպլաստներ` հագեցած սինթետիկ նյութեր, որոնք ստացվում են ալիֆատիկ 
երկհալոգենիդների և նատրիումի պոլիսուլֆիդի ռեակցիայից, դրանք սովորաբար 
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ռետինացվում են դասական տեսակի ռետինացնող ազդակներով, դրանցից որոշների 
մեխանիկական հատկություններն ավելի վատ են, քան այլ տեսակի սինթետիկ 
կաուչուկի, բայց դրանք ավելի կայուն են լուծիչների նկատմամբ  

- բնական ձևափոխված կաուչուկ` ստացվում է պատվաստման կամ կաուչուկի և 
պլաստմասսայի խառնումից, այն պայմանով, որ համապատասխանի ռետինացման, 
երկարացման, վերականգնման պահանջներին, դրանք սովորաբար ստացվում են 
պոլիմերացման կատալիզորդի ներկայությամբ պոլիմերացնող մոնոմերը կաուչուկի 
հետ կապակցելով կամ սինթետիկ պոլիմերային լատեքսով բնական կաուչուկի 
լատեքսի նստեցման եղանակով 

- բնական դեպոլիմերացված կաուչուկ` ստացվում է մեխանիկական մշակման 
(ջարդում) եղանակով տվյալ ջերմաստիճանի տակ, այն պայմանով, որ դրանք 
համապատասխանեն ռետինացման, երկարացման, վերականգնման պահանջներին  

- սինթետիկ չհագեցած նյութերի և սինթետիկ հագեցած պոլիմերների խառնուրդներ 
(օրինակ՝ ակրիլոնիտրիլբուտադիենային կաուչուկի և պոլիվինիլքլորիդի խառնուրդ), 
այն պայմանով, որ դրանք համապատասխանեն վերը նշված ռետինացման, 
երկարացման, վերականգնման պահանջներին   
- յուղերից ստացված ֆակտիս` մի քանի բուսական կամ ձկան յուղերի և ծծմբի կամ 
քլորային ծծմբի ռեակցիաների մթերք, ֆիզիկապես ոչ ամուր և օգտագործվում է 
լցանյութերի հետ բնական կամ սինթետիկ կաուչուկի տեսքով, ինչպես նաև 
լաստիկների պատրաստման համար  

- 01.29.10 ենթակարգի կաուչուկի և այս խմբավորման ցանկացած նյութի խառնուրդ 

  
Բացառվում է՝ 

- էլաստոմերները, որոնք չեն համապատասխանում 20.17.10 ենթակարգի 
պահանջներին 

- պոլիսուլֆիդները (20.16.59) 

- տվյալ ենթակարգի նյութերը, որոնք լցվել են մակարդումից առաջ կամ հետո 
նյութերով, որոնք ըստ տվյալ դասի պարզաբանումների արգելվում են (22.19) 

20.17.10.500 Լատեքս առաջնային ձևերով 
20.17.10.900 Կաուչուկներ, այլ, առաջնային ձևերով 
20.17.9 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.17.99 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի 
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առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.17.99.000 Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.2 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
 
Տվյալ խումբը ներառում է՝ 

- միջատասպաններ, տիզասպաններ, հերբիցիդներ, ծլման դեմ միջոցներ, բույսերի 
աճի կարգավորողներ, ախտահանիչ միջոցներ, սնկասպաններ, ռոդենտիցիդներ և 
համանման արտադրանք, միայն այն դեպքում, որ դրանք լինեն փաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար, կարող են լինել գնդերի, հաբերի, սկավառակների 
տեսքով, կարող են լինել խառնուրդների տեսքով (չեն ներառվում չխառնված 
արտադրանքը, որը հանդիսանում է քիմիապես անհատական նյութ (օրինակ՝ 
նավթալինը կամ 1,4-երկքլորբենզոլը), դրանք իրենց հիմքում կարող են ունենալ 
պղնձի միացություններ (քացախաթթվային պղինձ, ծծմբաթթվային պղինձ, քացախա-
արսենաթթվական պղինձ և այլն), ծծումբ կամ ծծմբային միացություններ (ծծմբային 
կալցիում, ծծմբածխածին և այլն), հանքային կրեոզոտային կամ անտրացենային յուղ, 
DDT, լինդան, պարատիոն, ֆենոլի կամ կրեոզոլի ածանցյալներ, արսեն պարունակող 
միացություններ (կալցիումի արսենատ, կապարի արսենատ և այլն), բուսական 
ծագման նյութեր (նիկոտին, ծխախոտի փոշիներ, ռոգենոն, պիրետրում, կարմիր 
ծովային սոխ, կանճրակի յուղ), բույսերի աճի կարգավորիչներ, բնական կամ 
արհեստական (օրինակ՝ 2,4-D), միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր և այլն  

- օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր և պատրաստուկներ ակտիվ կատիոնով 
(օրինակ՝ ամոնիումային չորրորդական հիմքի աղերը), որոնք ունեն հականեխիչ, 
ախտահանիչ և մանրէասպան հատկություններ, ինչպես նաև յոդային 
պոլիվինիլպիրոլիդոն, որն ստացվում է յոդի և պոլիվինիլպիրոլիդոնի 
փոխազդեցության արդյունքում (այս նյութերը պետք է նախատեսված լինեն 
մանրածախ առևտրի համար) 

- պատրաստի պատրաստուկի տեսք ունեցող ագրոքիմիական արտադրանք, անկախ 
նրանից ինչ տեսքով է ներկայացված (հեղուկներ, լվացող խառնուրդներ կամ 
փոշիներ), կազմված են ակտիվ նյութերի կախույթներից կամ դիսպերսիաներից ջրում 
կամ այլ հեղուկներում (օրինակ՝ դիսպերսիա DDT (էթանի 1,1,1-եռաքլոր-2,2-բիս (p-
քլորֆինիլ) ջրում) կամ այլ խառնուրդներ, ներառվում են նաև լուծիչներում ակտիվ 
նյութերի լուծույթներ, բացի ջրից, օրինակ՝ պիրետրումի լուծամզուքները (բացառելով 
պիրետրումի ստանդարտացված լուծամզուքը) կամ պղնձի նավթենատը հանքային 
յուղում 

- միջանկյալ պատրաստուկներ, որոնցից օգտագործման համար պատրաստի 
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միջատասպաններ, սնկասպաններ, ախտահանիչ միջոցներ և այլն ստանալու համար 
պահանջվում է հետագա խառնում, այն պայմանով, որ դրանք նախքան խառնումը 
պետք է ունենան միջատասպան, սնկասպան և համանման հատկություններ  

- ուտելի մթերքի տեսքով (ցորենի հատիկների, թեփի, կերամաթի և այլնի) խայծ 
թույնի հետ խառնված 

- ագրոքիմիական արտադրանք, որը ներկայացված է այնպիսի 
արտադրատեսակների տեսքով, ինչպիսիք են, օրինակ՝ ծծմբով մշակված 
ժապավենները, մոմերը, պատրույգները (գուռերի, բնակելի տարածքների և այլնի 
ծխահարման կամ ախտահանման համար), ճանճերի համար կպչուն թուղթը 
(ներառյալ թունավոր նյութեր չպարունակող սոսնձով պատված թուղթը), մրգատու 
ծառերի համար որսկան սոսնձային շերտերը (ներառյալ և այնպիսիները, որոնք չեն 
պարունակում թունավոր նյութեր), ջեմերի պահածոյացման համար սալիցիլաթթվով 
տոգորված թղթերը, լինդանով պատված թղթերը կամ այրման ժամանակ գործող ոչ 
մեծ փայտե ձողերը և այլն 

 
Բացառվում է՝ 

- այս դիրքում չներառված ախտահանիչ միջոցները, միջատների դեմ միջոցները և 
այլն, դասակարգվում են ըստ իրենց բնույթի՝ պիրետրումի բնահողային ծաղիկները, 
պիրետրումի լուծամզուքը, անկախ նրանից հանքային յուղի ավելացման եղանակով 
ստանդարտացված է, թե ոչ (10.89.15), կրեոզոտային յուղը կամ հանքային կրեոզոտը 
(20.14.73), նավթալինը, DDT և այլ առանձին քիմիապես որոշակի միացությունները 
(այդ թվում ջրային լուծույթները), միկրոօրգանիզմների մանրէախմբերը, որոնք 
օգտագործվում են որպես հիմք ռոդենտիցիդների և այլնի համար (21.20.21), 
մնացորդային օքսիդները (20.59) 

- ավելի մասնագիտացված խմբավորումներում ներառված պատրաստուկները կամ 
ախտահանիչ և նմանատիպ պատրաստուկները, որոնց համար այդ հատկությունները 
կրում են երկրորդային բնույթ, օրինակ՝ նավերի հենամարմինները ներկելու համար 
հակախեցեմորթային ներկերը, որոնք պարունակում են թունավոր նյութեր (20.30), 
ախտահանիչ օճառները (20.41.31), DDT պարունակող մոմային փայլեցուցիչները 
(20.41.43) 

- ախտահանիչ միջոցները, միջատասպանները և այլն, որոնք ունեն դեղամիջոցների 
բնույթ, այդ թվում, անասնաբուժական նպատակներով դեղամիջոցները (21.20) 

- սենյակային պատրաստի հոտազերծիչները (անկախ նրանից ունեն, թե չունեն 
ախտահանիչ հատկություններ) (20.42.19) 
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20.20 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
20.20.1 Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք 
20.20.11 Միջատասպան նյութեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միջատասպաններ` նյութեր, որոնք նախատեսված են միջատների վերացման, 
վախեցման կամ դեպի իրեն ձգման համար, լինում են բազմազան ձևերով, օրինակ՝ 
օդակախույթների (աերոզոլ) կամ բլոկերի (ցեցերի դեմ) տեսքով, յուղի կամ 
ձողիկների (մոծակների դեմ) տեսքով, փոշու (մրջյունների դեմ), կպչուն 
ժապավենների (ճանճերի դեմ), ցիանական գազի (լուերի դեմ) տեսքով, դրանք 
տարբերվում են ներգործության եղանակներով և օգտագործման մեթոդներով, 
դրանցից են՝ միջատների աճի կարգավորիչները, քիմիկատներ են, որոնք ազդում են 
միջատների մեջ կատարվող բիոքիմիական և ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա, 
ֆումիգանտները, քիմիկատներ են, որոնք տարածում են օդում որպես գազեր, 
մանրէազերծիչները, քիմիկատներ են, որոնք կիրառվում են միջատների 
հավաքատեղին մանրէազերծելու համար, ռեպելենտները (վանիչ նյութ), նյութեր են, 
որոնք միջատների համար ստեղծում են անտանելի պայմաններ, ատրակտանտները, 
նյութեր են, որոնք օգտագործվում են միջատներին քաշելու համար դեպի 
թունավորված խայծը 

- տիզասպաններ (ակարիցիդներ), դրանք միջոցներ են տզերին սպանելու համար 
20.20.11.200 Միջատասպաններ բուսական նյութերի հիմքի վրա, կենսաբանական, կշռածրարված 

ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.300 Միջատասպաններ քլորացված ածխաջրածինների հիմքի վրա, կշռածրարված 
ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.400 Միջատասպաններ կարբամատների հիմքի վրա,կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.500 Միջատասպաններ ֆոսֆորօրգանական միացությունների հիմքի վրա, կշռածրարված 
ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.600 Միջատասպաններ պիրետրոիդների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.700 Միջատասպաններ նավթամթերքի հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.11.900 Միջատասպաններ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
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արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12 Հերբիցիդներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հերբիցիդներ` քիմիկատներ, որոնք օգտագործվում են վնասակար բույսերի 
բնաջնջման կամ դրանց տարածումը հսկելու համար, դրանց մի մասը ազդում է 
բույսերի սերմերի կամ դեռ չբացված մասերի վրա, իսկ մյուս մասը՝ ամբողջ բույսի 
վրա, կարող են ապահովել ընտրողական ազդեցություն (այսինքն ազդեն միայն 
որոշակի բույսերի վրա) կամ ոչ ընտրողական ազդեցություն (այսինքն ամբողջովին 
ոչնչացնեն լրիվ բուսականությունը) 

- տերևաթափիչներ (դեֆոլիանտներ)` քիմիկատներ, որոնք առաջացնում են 
տերևների վաղաժամ թափում 

20.20 դասի պարզաբանումները կիրառելի են տվյալ դիրքի համար 
անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.20.12.200 Հերբիցիդներ ֆենօքսիհորմոնների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.300 Հերբիցիդներ տրիազինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների 
կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.400 Հերբիցիդներ ամիդների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների 
կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.500 Հերբիցիդներ կարբամատների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.600 Հերբիցիդներ երկնիտրոանիլինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.700 Հերբիցիդներ միզանյութի, ուրացիլի, սուլֆոնիլմիզանյութի հիմքի վրա, 
կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.12.900 Հերբիցիդներ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի 
համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.13 Միջոցներ բույսերի ծլման դեմ, բույսերի աճը կարգավորող նյութեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- ծլման դեմ միջոցներ` կարող են կիրառել սերմերի, կոկոնների կամ պալարների 
նկատմամբ կամ լցնել բնահողի մեջ ծլելը կանխելու համար 

- բույսերի աճի կարգավորիչներ` կիրառվում են բույսերի ֆիզիոլոգիական 
գործընթացներն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոխելու համար, դրանք ազդում են 
ամբողջ բույսի վրա, բույսի մի մասի վրա կամ բնահողի վրա այնպես, որպեսզի 
արագացվի կամ կանգնեցվի բույսերի աճը, ավելացվի բերքատվությունը, լավացվի 
բույսի որակը կամ հեշտացվի աճի գործընթացը և այլն, դրանց թվին են պատկանում՝ 
աուկսինները, որոնք ազդում են արմատների կազմավորման վրա, ցողունի աճի և 
պտղի զարգացման վրա, օրինակ՝ ինդոլ-3-իլացետիլաթթուն, հիբերելինները, որոնք 
օժանդակում են, մասնավորապես, բողբոջների աճին և զարգացմանը (այս նյութերը 
համարվում են հիբերաթթվի ածանցյալներ), ցիտոկինինսները, որոնք, 
մասնավորապես, օժանդակում են բջիջների բաժանմանը և դանդաղեցնում են 
բույսերի ծերացումը, օրինակ՝ կինետինը (6-ֆուրֆուրիլամինապիրին) և զեատինը, 
աճի դանդաղեցնողները  

 

Բացառվում է՝ 

- պարարտանյութերը 

- բնահողի լավացման միջոցները 

- հերբիցիդները (20.20.12)  

20.20.13.500 Միջոցներ ծլման դեմ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.13.700 Կարգավորիչներ բույսերի աճի, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների 
կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.14 Ախտահանիչ միջոցներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ախտահանիչ միջոցներ` նյութեր, որոնք ոչնչացնում են կամ անվերադարձ ոչ ակտիվ 
են դարձնում վնասակար մանրէները, վարակահարուցիչները կամ այլ 
միկրոօրգանիզմները, սովորաբար, ոչ կենդանի օբյեկտների վրա, օգտագործվում են, 
օրինակ՝ հիվանդանոցներում պատերի և այլնի լվացման համար կամ գործիքների 
մանրէազերծման համար, գյուղատնտեսության մեջ սերմերի ախտահանման համար 
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- հիգիենիկ միջոցներ, մանրէաստատներ և մանրէազերծման միջոցներ 

20.20.14.300 Միջոցներ ախտահանիչ ամոնիումի աղերի հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.14.500 Միջոցներ ախտահանիչ հալոգենացված միացությունների հիմքի վրա, կշռածրարված 
ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.14.900 Միջոցներ ախտահանիչ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15 Սնկասպան նյութեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սնկասպաններ, ռոդենտիցիդներ և համանման նյութեր` խոչընդոտում են սնկերի 
աճին (օրինակ՝ պղնձի միացությունների հիմքով պատրաստուկները) կամ 
նախատեսված են արդեն առաջացած սնկերի ոչնչացման համար (օրինակ՝ 
ֆորմալդեհիդների հիմքով պատրաստուկները), այդ թվում՝ համակարգված 
սնկասպաններ, որոնք բույսի հյութի հետ տեղափոխվում են ամբողջ բույսով, 
ֆումիգանտներ, քիմիկատներ են, որոնք ազդում են սնկերի վրա գազային ձևով 
կիրառելու ժամանակ, լինում են փոշու, լուծույթների, հաբերի տեսքով առանց 
փաթեթավորման կամ փաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար, կարող են 
պարունակել, բացի պղնձի բաղադրանյութերից, ակտիվ նյութերի հավելումներ, 
օրինակ՝ ցինկի կամ սնդիկի հիմքով նյութեր  

- բորդոյան հեղուկ` պատրաստված է պղնձի սուլֆատից և հանգած կրից, կիրառվում 
է գյուղատնտեսության մեջ որպես սնկասպան նյութ 

- հիմքային պղնձի քլորիդից և հիմքային պղնձի սուլֆատից, պղնձի օքսիքլորիդից, 
պղնձի սիլիկատից, պղնձի ացետարսենիտից, պղնձի օքսիդից, պղնձի հիդրօքսիդից 
կամ կարբոնատից պատրաստված պատրաստուկներ, օգտագործվում են 
գյուղատնտեսության մեջ 

- կրծողների դեմ պայքարի միջոցներ (ռոդենտիցիդներ), տարբեր տեսակի տզերի 
(ակարիցիդներ), կակղամորթերի (մոլյուսկոցիդներ), նեմատոդների (նեմատոցիդներ), 
թռչունների (ավիցիդներ), այլ վնասատուների (օրինակ՝ լամպրեյցիդներ, 
պրեդացիդներ) դեմ պայքարի միջոցներ  

- նավթենատի կամ պղնձի ֆոսֆատի հիմքով պատրաստուկներ` օգտագործվում են 
բորբոսից մանածագործվածքի և բնափայտի պաշտպանության համար 
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- մետաղական օճառներով պղնձի օրգանական աղերի հելատներ 

20.20.15.500 Սնկասպաններ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի 
համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.520 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի, կշռածրարված ձևերով 
կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի 
պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.530 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի 
երկթիոկարբամատների հիմքի վրա,կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների 
կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.550 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի բենզիմիդազոլի հիմքի 
վրա,կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ 
ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.560 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի եռազոլների և 
երկազոլների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.570 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի երկազինների և 
մորֆոլինների հիմքի վրա, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.590 Սնկասպաններ, մանրէասպաններ, ախտահանիչներ սերմերի, այլ, կշռածրարված 
ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացված 
պատրաստի պատրաստուկների կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.19 Այլ թունաքիմիկատներ. այլ ագրոքիմիական արտադրանք  
 
Տես 20.20.15 

20.20.19.300 Ագրոքիմիական արտադրանք` պարունակող մեկ կամ մի քանի նյութեր`ալդրին, 
բինապակրիլ, կամֆեխլոր (տոկսաֆեն), կապտաֆոլ, խլորդան, քլորդիմեֆորմ, 
քլորբենզիլատ, դիելդրին, դինոսեբ և իր աղերը, էթիլենդիբրոմիդ, էթիլենդիքլորիդ, 
ֆտորացետամիդ,գեպտաքլոր,գեքսաքլորբենզոլ 

20.20.15.700 Ռոդենտիցիդներ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ առևտրի 
համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.730 Ռոդենտիցիդներ հակամակարդիչներ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով 
մանրածախ առևտրի համար կամ ներկայացվածպատրաստի պատրաստուկների 
կամ արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.750 Ռոդենտիցիդներ, այլ, կշռածրարված ձևերով կամ փաթեթներով մանրածախ 
առևտրի համար կամ ներկայացված պատրաստի պատրաստուկների կամ 
արտադրատեսակների տեսքով 

20.20.15.790 Մթերք համանման ռոդենտիցիդներին, այլ 
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20.20.9 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.20.99 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

20.20.99.000 Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական մթերքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.3 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութեր, 
պոլիգրաֆիական ներկեր և մածիկներ 

20.30 Լաքաներկային և ծածկապատման համար համանման նյութեր, պոլիգրաֆիական 
ներկեր և մածիկներ 

20.30.1 Լաքաներկային և պոլիմերային հիմքով համանման նյութեր 
20.30.11 Լաքաներկային նյութեր ակրիլային կամ վինիլային պոլիմերների հիմքով, 

մանրացված կամ լուծված ջրային միջավայրում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ներկեր, որոնք կազմված են սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես ձևափոխված 
բնական պոլիմերների հիմքով կապված դիսպերսիաներից և լուծույթներից, ջրային 
միջավայրում («ջրային միջավայր» հասկացությունը նշանակում է ջրից կամ ջրի և 
ջրալուծվող լուծիչների խառնուրդից կազմված ցանկացած միջավայր), չլուծվող 
ներկող դիսպերսիաների (հիմնականում հանքային կամ օրգանական գունանյութերի 
կամ գունավոր լաքերի) և լցանյութերի խառնուրդով, ավելացվում է 
մակերևութաակտիվ նյութեր և պաշտպանական կոլոիդներ նյութերի կայունացման 
համար 

- լաքեր` համանման են ներկերին, բայց չեն պարունակում գունանյութեր, սակայն 
կարող են պարունակել ներկանյութեր, որոնք լուծվում են կապակցանյութերում 
(կապակցանյութը, որը համարվում է թաղանթագոյացնող, կազմված է պոլիմերներից, 
օրինակ՝ պոլիակրիլային բարդ եթերներից, պոլիվինիլացետատից և 
պոլիվինիլքլորիդից կամ բուտադիենի և ստիրոլի համապոլիմերացման մթերքից) 

 
Բացառվում է՝ 

- պատերի, հատակների և այլ մակերևույթների մշակման համար նյութերը 
լցանյութերի բարձր պարունակությամբ պլաստիկների հիմքով, որոնք սովորական 
մածուկների նման, պատվում են մածկաթիակով, ծեփիչով և այլն (20.30.22) 

- տպագրական ներկերը, որոնք պիտանի չեն որպես ներկ օգտագործելու համար 
(20.30.24) 



1210 
 

20.30.11.500 Ներկեր և լաքեր ակրիլային և վինիլային պոլիմերների հիմքի վրա, մանրացված 
(դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.11.700 Ներկեր և լաքեր, այլ, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.11.720 Ներկեր և լաքեր ալկիդային խեժերի հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ 
լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.11.730 Ներկեր և լաքեր էլեկտրալյումինեսցենտային, մանրացված (դիսպերսված) կամ 
լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.11.750 Ներկեր և լաքեր, այլ, տարածքի ներսում օգտագործելու համար, մանրացված 
(դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.11.770 Ներկեր և լաքեր, այլ, տարածքից դուրս օգտագործելու համար, մանրացված 
(դիսպերսված) կամ լուծված ջրային միջավայրում 

20.30.12 Լաքաներկային նյութեր բարդ բազմաեթերների, ակրիլային կամ վինիլային 
պոլիմերների հիմքով, մանրացված կամ լուծված ոչ ջրային միջավայրում. 
լուծույթներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ներկեր, որոնք կազմված են սինթետիկ պոլիմերների կամ քիմիապես ձևափոխված 
բնական պոլիմերների հիմքով կապված դիսպերսիաներից և լուծույթներից, ջրային 
միջավայրում («ջրային միջավայր» հասկացությունը նշանակում է ջրից կամ ջրի և 
ջրալուծվող լուծիչների խառնուրդից կազմված ցանկացած միջավայր), չլուծվող 
ներկող դիսպերսիաների (հիմնականում հանքային կամ օրգանական գունանյութերի 
կամ գունավոր լաքերի) և լցանյութերի խառնուրդով, ավելացվում է 
մակերևութաակտիվ նյութեր և պաշտպանական կոլոիդներ նյութերի կայունացման 
համար 

- լաքեր` համանման են ներկերին, բայց չեն պարունակում գունանյութեր, սակայն 
կարող են պարունակել ներկանյութեր, որոնք լուծվում են կապակցանյութերում 
(կապակցանյութը, որը համարվում է թաղանթագոյացնող, կազմված է պոլիմերներից, 
օրինակ՝ պոլիակրիլային բարդ եթերներից, պոլիվինիլացետատից և 
պոլիվինիլքլորիդից կամ բուտադիենի և ստիրոլի համապոլիմերացման մթերքից) 

 
Բացառվում է՝ 

- պատերի, հատակների և այլ մակերևույթների մշակման համար նյութերը 
լցանյութերի բարձր պարունակությամբ պլաստիկների հիմքով, որոնք սովորական 
մածուկների նման, պատվում են մածկաթիակով, ծեփիչով և այլն (20.30.22) 

- տպագրական ներկերը, որոնք պիտանի չեն որպես ներկ օգտագործելու համար 
(20.30.24) 
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20.30.12.200 Ներկեր և լաքեր, ներառյալ արծնները և արծնուկները բարդ բազմաեթերների հիմքի 
վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող օրգանական լուծիչներում 

20.30.12.250 Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները և արծնուկները) բարդ բազմաեթերների հիմքի 
վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող օրգանական լուծիչներում, եթե 
լուծիչի պարունակությունը լուծույթի 50 զանգ.%-իցավելի է 

20.30.12.290 Ներկեր և լաքեր, (ներառյալ արծնները և արծնուկները) բարդ բազմաեթերների 
հիմքի վրա, այլ, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող օրգանական 
լուծիչներում 

20.30.12.300 Ներկեր և լաքեր, (ներառյալ արծնները և արծնուկները) պոլիակրիլատների և 
պոլիվինիլների հիմքի վրա, մանրացված (դիսպերսված) կամ լուծված ցնդող 
օրգանական լուծիչներում, եթե լուծիչի պարունակությունը լուծույթի 50 զանգ.%-ից 
ավել է 

20.30.12.500 Ներկեր և լաքեր, այլ, պոլիակրիլատների և պոլիվինիլների հիմքի վրա 
20.30.12.550 Ներկեր և լաքեր, այլ, ակրիլային պոլիակրիլատների հիմքի վրա 
20.30.12.570 Ներկեր և լաքեր, այլ, պոլիվինիլների հիմքի վրա 
20.30.12.700 Ներկեր և լաքեր լուծույթներում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.30.12.900 Ներկեր և լաքեր սինթետիկ պոլիմերների հիմքի վրա, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.30.2 Այլ լաքաներկային նյութեր և համանման արտադրատեսակներ. գեղարվեստական և 

պոլիգրաֆիական ներկեր 
20.30.21 Գունանյութեր, պղտորիչներ և ներկեր պատրաստի, ապակենման արծններ և 

ջնարակներ, անգոբներ, հեղուկ փայլանյութեր և համանման 
արտադրատեսակներ. ապակենման բովախառնուրդ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պատրաստված գունանյութեր, նյութերին անթափանցիկություն հաղորդելու համար 
պատրաստի նյութեր («պղտորիչներ») և պատրաստի ներկեր` չոր խառնուրդներ, 
որոնք կազմավորվում են օքսիդների ջերմամշակումից (ծարիրի, արծաթի, արսենի, 
պղնձի, քրոմի, կոբալտի և այլնի) կամ աղերից (ֆտորիդներ, ֆոսֆատներ և այլն), 
օքսիդալուծիչներով կամ առանց դրանց (կամ այլ նյութերով կամ առանց դրանց) և 
կիրառումից հետո պետք է ենթարկված լինեն բարձրաստիճանային թրծման, 
սովորաբար 300օC-ից բարձր ջերմաստիճանում, օգտագործվում են խեցեղենի 
թրծման ժամանակ ներկած կամ անթափանցիկ մակերևույթի ստեղծման համար, 
կարող են ներանցնել ջնարակի կամ արծնի մեջ կամ օգտագործվել որպես պատվածք 
ջնարակումից առաջ 

- գունանյութ, կազմված ալյումինիումի օքսիդի և կոբալտի օքսիդի (կոբալտի 
ալյումինատ) նեստեխիոմետրական խառնուրդից  

- գունանյութ, կազմված սիլիցիումի երկօքսիդի և կոբալտի օքսիդի (կոբալտի 
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սիլիկատ) նեստեխիոմետրական խառնուրդից  

- քրոմի օքսիդի և կոբալտի օքսիդի խառնուրդներ 

- երկաթի օքսիդի, քրոմի օքսիդի և ցինկի օքսիդի խառնուրդներ 

- կապարի և երկաթի անտիմոնատների խառնուրդներ 

- դեղին վանադիումային, կազմված ցիրկոնիումի օքսիդից և ոչ մեծ քանակի 
վանադիումի պենտօքսիդից 
- երկնագույն վանադիումային, կազմված ցիրկոնիումի սիլիկատից և քիչ քանակի 
վանադիումի եռօքսիդից 
- դեղին պրազեոդիմային, կազմված ցիրկոնիումի սիլիկատից և պրազեոդիմի 
օքսիդից  

- երկաթե կարմիր, կազմված ցիրկոնիումի սիլիկատից և երկաթի օքսիդից 

- պղտորիչներ պատրաստված անագի օքսիդի, ցիրկոնիումի օքսիդի, ցիրկոնիումի 
սիլիկատի և այլնի հիմքի վրա 

- ապակենման արծններ և ջնարակներ` սիլիկահողի և այլ նյութերի (դաշտային 
սպաթ, կաոլին, հիմքեր, նատրիումի կարբոնատ, հիմնային մետաղների 
միացություններ, կապարի օքսիդ, բորաթթու և այլն) խառնուրդներ, որոնք բարձր 
ջերմաստիճանում ապակիացման միջոցով մակերևույթներին տալիս են ինչպես 
փայլատ, այնպես էլ փայլուն հարթություն, լինում են թափանցիկ կամ դառնում են 
անթափանցիկ հավելումների կամ գունանյութերի (կոբալտի, նիկելի պղնձի, երկաթի, 
մագնեզիումի, ուրանի և քրոմի օքսիդներ և աղեր) ավելացման արդյունքում, 
ավելացվում են նաև նյութեր (օրինակ՝ տիտանի կամ ցինկի օքսիդներ), որպեսզի 
ստեղծվի գեղազարդ էֆեկտ, ունեն փոշու կամ հատիկների տեսք 

- անգոբներ (լուծախմոր)` կավի հիմքով կիսահեղուկ մածուկներ, ներկված կամ 
չներկված, կիրառվում են խեցեղենի համատարած պատման համար կամ 
նկարազարդման համար, օգտագործվում են մինչև թրծումը կամ առաջին թրծումից 
հետո  

- հեղուկ փայլային ներկեր, լուծույթներ կամ տերպենտինյան յուղում կամ այլ 
օրգանական լուծիչներում մետաղների միացությունների կախույթներ` օգտագործվում 
են խեցեղենի կամ ապակե արտադրատեսակների զարդանկարների համար, 
կիրառվում են ոսկե, արծաթե, ալյումինե կամ քրոմե հեղուկ փայլային ներկերը  

- ապակենման բովախառնուրդ և ապակու բոլոր այլ տարատեսակները փոշու, 
հատիկների կամ փաթիլների տեսքով, ինչպես ներկած և արծաթապատած, այնպես 
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էլ չներկած և չարծաթապատած, օգտագործվում են խեցեգործական, ապակե կամ 
մետաղական արտադրատեսակների պատվածքների պատրաստման համար, 
ինչպես նաև այլ նպատակների համար, օրինակ՝ բովախառնուրդն օգտագործվում է 
ապակենման մթերքի ստացման համար, ապակե փոշիները և հատիկները երբեմն 
եռակալում են սկավառակների, խողովակների և այլնի լաբորատոր օգտագործման 
համար, վիտրիտն օգտագործվում է էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակների 
մեկուսացման համար, ապակու այլ փոշենման տարատեսակները՝ որպես հղկանյութ, 
փոստային բացիկներին, տոնածառի խաղալիքներին փայլ տալու նպատակով, 
գունավոր ապակուց արտադրատեսակների պատրաստման համար և այլն  

 

Բացառվում է՝ 

- ապակու տարատեսակները, որոնք ներկայացված են փոշուց, հատիկներից, 
փաթիլներից տարբերվող ձևերով (23 հատված), օրինակ՝ «վիտրիտը» և «արծնը» 
ապակե զանգվածում (23.19.11), արծնապակին ձողերի, խողովակների տեսքով 
(23.19.11) և այլն   

20.30.21.300 Գունանյութեր պատրաստի, պղտորիչներ, ներկեր և պատրաստուկներ համանման 
խեցեգործության համար 

20.30.21.500 Արծններ և ջնարակներ ապակենման, անգոբներ և բաղադրություններ համանման 
խեցեգործության, արծնների և ապակու համար 

20.30.21.700 Փայլեր հեղուկ և բաղադրություններ համանման, բովախառնուրդ ապակենման և 
ապակի այլ, փոշու տեսքով, հատիկներով կամ փաթիլներով 

20.30.22 Այլ լաքաներկային նյութեր. պատրաստի չորարարներ (սիկատիվներ) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- այլ ներկեր (ներառյալ արծնները)` կազմված են չորացող յուղից (օրինակ՝ վուշի 
յուղից), ինչպես ձևափոխված, այնպես էլ չձևափոխված կամ բնական խեժերից, 
դիսպերսված կամ լուծված ջրային կամ ոչ ջրային միջավայրում գունանյութի 
հավելումով, ցանկացած հեղուկ կապակցանյութից (ներառյալ սինթետիկ կամ 
քիմիապես ձևափոխված բնական պոլիմերները), որը պարունակում է պնդարար և 
գունանյութեր, բայց չի պարունակում լուծիչներ կամ այլ միջավայր, ներկերի համար 
հիմք հանդիսացող կաուչուկից, ինչպես դիսպերսված կամ լուծված ոչ ջրային 
միջավայրում, այնպես էլ դիսպերսված ջրային միջավայրում գունանյութի հավելումով 

- յուղային լաքեր, որտեղ թաղանթագոյացնողն իրենից ներկայացնում է չորացող 
յուղի (օրինակ՝ վուշե յուղը) կամ չորացող յուղի և դոճխեժի, բնական բուսախեժի կամ 
խեժերի խառնուրդ 
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- լաքեր և արծնուկներ դոճխեժի, բնական բուսախեժի կամ բնական խեժերի հիմքով, 
կազմված են հիմնականում դոճխեժի, բնական բուսախեժի կամ բնական խեժերի 
սպիրտի (սպիրտային լաք), բուսախեժի չոր թորման կամ սուլֆատային բևեկնայուղի, 
ացետոնի և այլնի լուծույթներից 

- բիտումի, կուպրի կամ համանման նյութերի հիմքով լաք (բացառվում են 23.99.14 
ենթակարգի բիտումային խառնուրդները) 

- լուծիչներ չպարունակող հեղուկ լաքեր` կազմված են հեղուկ պլաստիկներից 
(սովորաբար, էպօքսիդային խեժերից կամ բազմուրեթաններից) և 
թաղանթագոյացնողից (պնդարարից), որոշ լաքերի դեպքում պնդարարն 
անհրաժեշտ է ավելացնել անմիջապես կիրառման ժամանակ, այդ դեպքում երկու 
բաղադրիչները պետք է գտնվեն տարբեր փաթեթներում կամ մեկ փաթեթում 
առանձին արկղերով, կարող են կազմված լինել մեկ խեժից, ընդ որում, լաքի 
կիրառման ժամանակ թաղանթի առաջացումը կախված է ոչ թե պնդարարի 
ներմուծումից, այլ ջերմության կամ մթնոլորտային խոնավության ազդեցությունից 
կամ օլիգոմերներից (այսինքն, պոլիմերներից, որոնք պարունակում են 2, 3 կամ 4 
մոնոմերային միավորներ) և լայնակի- կապված մոնոմերներից, այդ թվում 
լուսաինիցիատորներով, դրանք պնդանում են անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր, 
ռենտգենյան, էլեկտրոնային ճառագայթների ազդեցության տակ՝ առաջացնելով 
լայնակի-կապված ցանցավոր կառուցվածքներ (պինդ, չոր թաղանթ) (չեն ներառվում 
որպես ֆոտոէմուլսիա օգտագործվող օլիգոմերները-20.59.12), կազմված են լինում 
նաև կաուչուկի հիմքով լաքերից և արծնուկներից (բացառվում է սինթետիկը), 
դիսպերսված կամ լուծված ոչ ջրային միջավայրում կամ դիսպերսված ջրային 
միջավայրում, ներառյալ ներկանյութերի հավելումներով բաղադրությունները, որոնք 
լուծվում են կապակցանյութում, պարունակում են նաև այլ բաղադրամասեր, որոնք 
դրանց դարձնում են պիտանի որպես լաքեր օգտագործելու համար  

- սոսնձի լաքեր (ներառյալ կոշիկի մաքրման համար սպիտակեցնողները) և 
գունանյութերի պատրաստի ջրային մածուկներ` օգտագործվում են, օրինակ՝ կաշվի 
մշակման համար, այդ թվում՝ սոսնձի ներկերը, որոնք հիմնականում կազմված են 
ներկող գունանյութից կամ հանքային նյութերից (օրինակ՝ բարակադիսպերսիոն 
կավճից), որոնք պարունակում են որոշակի քանակի կապակցանյութեր, ինչպիսին է 
փառասոսինձը կամ կազեինը, որոշ տեսակներին ավելացվում է նաև լցանյութեր, 
միջատասպաններ կամ հականեխիչներ 

- կոշիկի մաքրման համար սպիտակեցնողներ (սոսնձային ներկերի 
տարատեսակներ)` կազմված են կապակցանյութի (օրինակ՝ դեքստրինի կամ 
փառասոսնձի) օգնությամբ հաբերի տեսքով շեղջաքարացված բարակադիսպերսիոն 
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կավճից  

- գունանյութերի պատրաստի ջրային մածուկներ` օգտագործվում են, օրինակ՝ կաշվի 
վերջնամշակման համար, իրենցից ներկայացնում են սովորական սոսնձային 
մածուկներին համանման բաղադրություններ, որոնք կազմված են հանքային կամ 
օրգանական գունանյութերի և որոշակի քանակության կապակցանյութերի (օրինակ՝ 
կազեինատների) խառնուրդից, դրանք ունեն փոշիների, մածուկների կամ ջրային 
դիսպերսիաների տեսք և երբեմն ներառում են կաշվին փայլ հաղորդող 
բաղադրություններ  

- պատրաստի չորարարներ` խառնուրդներ, որոնք ի հաշիվ չորացող յուղի 
օքսիդացման արագացման օգտագործվում են որոշակի ներկերի և լաքերի չորացման 
գործընթացն արագացնելու համար, կազմված են քիմիական ջրազրկող նյութերից 
(կապարի բորատ, ցինկի նավթենատ, ցինկի օլեատ, մագնեզիումի երկօքսիդ, 
կոբալտի ռետինատ և այլն) լցանյութով, օրինակ կավով (պինդ չորարարներ) կամ 
բուսախեժում, չորաթորած սպիրտում և սուլֆատային բևեկնայուղում, ուայթ-
սպիրիտում այդ նյութերի խիտ լուծույթներից (օրինակ կալցիումի նավթենատը կամ 
կոբալտի նաֆթենատը ուայթ-սպիրիտում) չորացող յուղի հետ կամ առանց դրա 

- դրոշմատպման համար նրբաթիթեղ` բարակ թերթավոր նյութեր, օգտագործվում են 
դրոշմվածքների կատարման համար և կազմված են մետաղական փոշիներից 
(ներառյալ ազնիվ մետաղների փոշիները), սոսնձի, դոնդողակի կամ այլ 
կապակցանյութի օգնությամբ շեղջաքարացված գունանյութից, ինչպես նաև 
մետաղից (ներառյալ ազնիվ մետաղները) կամ գունանյութից, որոնք նստեցվել են 
ցանկացած թերթավոր նյութի վրա (օրինակ՝ թղթի, պլաստիկի և այլն) 
գոլորշիացման, կատոդային ցրցայտման և այլ եղանակներով, օգտագործվում են 
գրքերի կազմերի, գլխարկի ժապավենների և այլնի վրա ճնշման կիրառմամբ 
(սովորաբար նաև տաքացման) դրոշմվածքների կատարման համար, ընդ որում, 
տպումը կատարվում է ինչպես ձեռքով, այնպես էլ մեքենայական եղանակով 

 

- ոչ ջրային միջավայրում մանրացված (դիսպերսված), հեղուկ կամ մածկանման 
տեսքի ներկերի (ներառյալ արծնների), մարգարտյա բնահյութերի (էսենցիաների) 
արտադրության մեջ օգտագործվող տեսակի գունանյութեր (ներառյալ մետաղական 
փոշիները և փաթիլները)` ոչ ջրային միջավայրում գունանյութերի (ներառյալ 
ալյումինը կամ այլ մետաղական փոշիները և փաթիլները) խիտ դիսպերսիաներ, 
հեղուկ կամ մածկանման ձևի 

- մետաղական փոշիներ և փաթիլներ` ներառում են ցինկի փոշի, որն անհամատեղելի 
է թթու կապակցանյութերի հետ, բայց համարվում է քայքայման գործընթացը 
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դանդաղեցնող լավ գունանյութ, չժանգոտող պողպատից և նիկելից շերտավոր 
փոշիներ, որոնք օգտագործվում են թթվադիմացկուն և հակաքայքայիչ ներկերում, 
կապարի փոշի, համարվում է հիմնական ռեակցիոն գունանյութ, օգտագործվում է 
որպես ժանգոտման արգելակիչ (հնարավոր է կապարի սուսրի կամ կապարի 
հիմնական սուլֆատի հետ խառնուրդով) յուղալի ներկերի կամ լաքերի մեջ, որոնք 
օգտագործվում են խոշոր պողպատե հատվածների (օդանավարանների, 
կամուրջների, ուղանցույցների և այլնի կառուցվածքների) պատվածքի համար, 
պղնձի, բրոնզի փոշիներ, որոնց շերտավոր մասերը սպիրտային լաքերում, բնական 
կամ արհեստական խեժերի հիմքի վրա լաքերում հարթվում են թերթերի տեսքով, 
առաջացնելով գեղազարդ պատվածք 

- խիտ դիսպերսիաներ (մարգարտյա բնահյութեր (էսենցիաներ), այդ թվում՝ բնական 
սադափե (մարգարտյա) գունանյութ, որը պարունակում է գուանին և հիպօքսանտին, 
ստացվում է որոշ ձկների թեփուկներից, սինթետիկ սադափե (մարգարտյա) 
գունանյութ (օրինակ՝ փայլար, տիտանի երկօքսիդի պատվածք) լաքի և արծնուկի 
(օրինակ՝ նիտրոթաղանթանյութային լաքի) տեսքով կամ սինթետիկ պոլիմերների 
լուծույթներում 

- ներկանյութեր և այլ ներկանյութեր միայն մանրածախ առևտրի համար 
նախատեսված փաթեթներով, կազմված են ներկանյութի և այլ նյութերի (օրինակ՝ 
չեզոք նոսրացուցիչների, մակերևութաակտիվ նյութերի, որոնք օժանդակում են 
ներկանյութի ներթափանցմանը) խառնուրդներից, օգտագործվում են կենցաղային 
նպատակներով (հագուստների, կոշիկի, կահույքի ներկման համար), 
լաբորատորիաներում (օրինակ՝ մանրադիտակային պատրաստուկների ներկման 
համար) 

- ապակու մածիկ, բույսերի պատվաստման մածիկ, խեժային մածիկ, խցվածքի մածիկ 
և այլ տեսակի մածիկներ, այդ թվում՝ 

- յուղի հիմքով մածիկներ` կազմված են չորացող յուղերից, լցանյութերից (ինչպես 
յուղերի հետ փոխազդեցության մեջ մտնող, այնպես էլ չեզոք) և պնդարարներից, 
օրինակ՝ պատուհանի մածիկը 

- մոմի հիմքով մածիկներ (ցեմենտացնող պլաստիկ կավ)` կազմված են ցանկացած 
տեսակի մոմից և հարակցության ազդեցությունը մեծացնելու համար խեժերի, 
դոճխեժի, կաուչուկի, բազմաեթերային խեժերի և այլնի հավելումներով, 
օգտագործվում են որպես մածիկներ բույսերի պատվաստման համար, տակառների և 
այլ արտադրատեսակների հերմետիկության համար (մածիկները, որտեղ մոմն 
ամբողջովին կամ մասնակի փոխարինված է այնպիսի նյութերով, ինչպիսիք են, 
օրինակ՝ ցետիլային սպիրտը կամ ստեարիլային սպիրտը, որոնք նույնպես 
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համարվում են մոմի հիմքով մածիկներ) 

- խեժի հիմքով ցեմենտ և մածիկ` կազմված են իրար հետ խառնված բնական 
խեժերից (դոճխեժ, դամար, բևեկնախեժ) կամ պլաստիկներից (ալկիդային խեժեր, 
բազմաեթերներ, կումարոնոինդենյան խեժ և այլն), սովորաբար ավելացվում են նաև 
այլ նյութեր (օրինակ՝ մոմ, յուղ, բիտում, կաուչուկ, աղյուսային փոշի, կիր, ցեմենտ կամ 
այլ հանքային լցանյութեր), մածիկները և ցեմենտն օգտագործվում են որպես 
լցանյութ էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությունում կամ ապակուց, մետաղից 
կամ ճենապակուց արտադրատեսակների խցվածքի համար, կիրառվում են 
փոշենման վիճակում հալելուց հետո 

- լուծվող ապակու հիմքով մածիկներ` պատրաստվում են անմիջապես կիրառման 
ժամանակ երկու բաղադրանյութերի խառնման միջոցով, որոնցից մեկը կազմված է 
նատրիումի սիլիկատի և կալիում-նատրիումական սիլիկատի ջրային լուծույթից, իսկ 
մյուսը՝ լցանյութերից (քվարցային փոշի, ավազ, անկիզաքարի թելքեր և այլն), 
օգտագործվում են վառվող մոմերի խտացման համար, բլոկերի, արտանետման 
խողովակների, ջեռուցման խողովակների (ռադիատորների) և այլնի մեկուսացման 
համար, ինչպես նաև կցվանքի լրացման կամ խցվանքի համար 

- ցինկի օքսիդ-քլորիդի հիմքով մածիկներ` ստացվում են ցինկի օքսիդից և ցինկի 
քլորիդից, որոնց վրա ավելացվում է դանդաղարարներ, որոշ դեպքերում, լցանյութեր, 
կիրառվում են բնափայտի, խեցեղենի և այլնի անցքերի կամ ճեղքվածքների լցման 
համար 

- մագնեզիումի օքսիդ-քլորիդի հիմքով մածիկներ` ստացվում են մագնեզիումի 
քլորիդից և մագնեզիումի օքսիդից, որոնց վրա ավելացվում են լցանյութեր (օրինակ՝ 
բնափայտի ալյուր), կիրառվում են փայտե արտադրատեսակների ճեղքերի 
ամրացման կամ մածկման համար 

- ծծմբի հիմքով մածիկներ` կազմված են ծծմբից, խառնված չեզոք լցանյութերի հետ, 
օգտագործվում են պինդ վիճակում պինդ, ջրակայուն և թթուների գործողությունների 
նկատմամբ կայուն մածվածք ստանալու համար, ինչպես նաև մանրակների 
ամրացման և տեղադրման համար 

- սվաղի հիմքով մածիկներ, արտադրվում են թելքային կամ ֆլոկուլացնող փոշիների 
տեսքով, որոնք կազմված են մոտավորապես 50% սվաղից և այլ նյութերից, ինչպիսիք 
են՝ անկիզաքարի թելքերը, փայտե թաղանթանյութը, ապակեթելքը կամ ավազը, 
օգտագործվում են պտուտակների, մխոցային մատների, խցաբութակների, կեռերի և 
այլնի ամրացման համար  
- պլաստմասսայի հիմքով մածիկներ (օրինակ՝ բազմաեթերային, բազմուրեթանային և 
էպօքսիդային խեժեր) տարբեր լցանյութերի (օրինակ՝ կավեր, ավազ և այլ 
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սիլիկատներ, տիտանի երկօքսիդ, մետաղական փոշիներ) բարձր բաժնեմասային 
պարունակությամբ (մինչև 80%), դրանցից որոշ մասը միացությունների 
հերմետիկացման համար պնդարարների ավելացումից հետո օգտագործվում են 
որպես կապարակնքման կամ պնդացման նյութեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (վագոնների, ավտոբուսների), մետաղական մանրակների նորոգման համար 
կամ դրանց կպցման համար այլ նյութերին և այլն 

- ցինկի օքսիդի և գլիցերինի հիմքով մածիկներ` օգտագործվում են որպես 
թթվադիմացկուն պատվածքներ, երկաթը հախճապակուն ամրացնելու համար, 
ինչպես նաև կցվանքի տեղի հերմետիկացման համար 

- կաուչուկի հիմքով մածիկներ` կազմված են թիոպլաստից լցանյութերի 
հավելումներով (գրաֆիտ սիլիկատներ, կարբոնատներ և այլն), որոշ դեպքերում, 
օրգանական լուծիչների հավելումներով թիոպլաստից, օգտագործվում են պնդարարի 
ավելացումից հետո, որպեսզի պաշտպանական պատվածքներին տրվի ճկունություն, 
ինչպես նաև դատարկությունները խծուծելու համար 

- կաշվի համար օգտագործվող մածիկներ, որոնք կարող են լինել բաղադրային, 
օրինակ՝ նատրիումի կարբոկ-սիմետիլելյուլոզից, պեկտինից, դոնդողանյութից և 
օրգանական լուծույթում պոլիիզոբուտիլենից, օգտագործվում են, օրինակ՝ որպես 
հերմետիկներ կաշվի խուղակների շուրջը քսելու համար կաշվի և կուտակված 
վնասակար նյութերի շփումը կանխելու համար  

- խտացնող մոմեր` կազմված են խեժային նյութերի (օրինակ՝ դոճխեժի, 
բևեկնախեժի) սովորական բարձր բաժնեմասային պարունակությամբ հանքային 
լցանյութերի խառնուրդից և ներկանյութերից, օգտագործվում են դատարկությունները 
լցնելու համար, ապակե սարքերի ջրակայուն խցվանքների համար, փաստաթղթերի 
կնքման համար և այլն 

- ներկման աշխատանքների համար մածիկներ` կիրառվում են ներկելուց առաջ 
մակերևույթների (օրինակ՝ շենքի ներսի պատերի) նախնական պատրաստման 
համար՝ անհարթությունների վերացում, անհրաժեշտության դեպքում, ճեղքերի, 
անցքերի և ծակոտիների լցում և այլն 

- յուղի, կաուչուկի, սոսնձի և այլնի հիմքով լցանյութեր  

- ոչ հրահեստ բաղադրություններ ճակատային մակերևույթների, շենքի ներքին 
պատերի, հատակների, առաստաղների, ջրավազանների կողերի և այլնի 
պատրաստման համար, դրանց անջրանցիկություն հաղորդելու և արտաքին տեսքը 
լավացնելու համար, հիմնականում օգտագործվում են տարածքի վերջնամշակման 
համար 
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- փոշենման բաղադրություններ, որոնք կազմված են պլաստիֆիկատորների հետ 
սվաղի և ավազի հավասար մասերից 

- բաղադրություններ փոշուց, որոնք կազմված են քվարցից և ցեմենտից 
պլաստիֆիկատորների ոչ մեծ քանակի հավելումով, օգտագործվում են անմիջապես 
ջրի ավելացումից հետո պատերին կամ հատակին խեցեգործական սալիկների 
ամրացման համար 

- փոշենման բաղադրություններ, որոնք առաջացել են հանքային լցանյութերից (աղած 
մարմար, քվարց կամ քվարցի և սիլիկատի խառնուրդ) և կապակցանյութերից 
(պլաստիկներ կամ խեժեր), ավելացնելով գունանյութեր և, անհրաժեշտության 
դեպքում, ջուր կամ լուծիչ  

- բաղադրություններ հեղուկ, որոնք կազմված են, օրինակ՝ սինթետիկ կաուչուկից կամ 
ակրիլային պոլիմերներից, անկիզաքարի թելքերից, խառնած գունանյութի հետ և 
ջրից 

- օրգանական լուծիչներ և նոսրացուցիչներ (պարունակող կամ չպարունակող 
զանգվածում 70% կամ ավելի նավթային բաժնեմասեր), այն պայմանով, որ դրանք 
չեն համարվում որոշակի քիմիական բաղադրության միացություններ և չեն 
ներառվում ուրիշ ավելի մասնագիտացված խմբավորումներում, իրենցից 
ներկայացնում են ցնդող հեղուկներ, որոնք օգտագործվում են լաքերի և ներկերի 
արտադրության մեջ կամ որպես յուղահեռացման բաղադրություններ մեքենաների 
մասերի համար և այլն 

- ացետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի խառնուրդներ և էթիլացետատի, բուտիլային 
սպիրտի և տոլուոլի խառնուրդներ 

- մեքենաների մասերի և այլնի յուղահեռացման պատրաստուկներ, որոնք կազմված 
են ուայթ-սպիրիտի, եռաքլորէթիլենի խառնուրդից կամ պետրոլենային եթերի, 
քլորացված նյութերի և քսիլոլի խառնուրդից 

- ներկերի և լաքերի հեռացման պատրաստուկներ, որոնք կազմված են վերը նշված 
խառնուրդներից ոչ մեծ քանակի պինդ պարաֆինի, էմուլսարարների, 
դոնդողագոյացնող ազդակների հավելումներով  

 

Բացառվում է՝ 

- որոշակի քիմիական բաղադրության քիմիական լուծիչները կամ նոսրացուցիչների 
խառնուրդները (20.14), բարդ բաղադրության նյութերը, որոնք օգտագործվում են 
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որպես լուծիչներ կամ նոսրացուցիչներ, բայց ներառված են ավելի մասնագիտացված 
խմբավորումներում, օրինակ՝ կերոսինը (19.20.14), ուայթ-սպիրիտները (19.20.23), 
խեժը, փայտե կամ սուլֆատային բևեկնայուղը (20.14.71), փայտի ձյութը (20.14.71), 
անօրգանական բաղադրանյութային լուծիչները (20.59.59) 

- մանրածախ առևտրի համար նախատեսված եղունգների լաքերի հեռացման համար 
լուծիչները (20.42.1) 

- գլոցմամբ կամ սառը կռմամբ ստացված նրբաթիթեղը, որը դասակարգվում է ըստ 
օգտագործած մետաղի նյութի (օրինակ՝ ոսկե նրբաթիթեղը - 24.41.20, պղնձե թերթը - 
24.44.25, ալյումինե նրբաթիթեղը - 24.42.25) 

- պատերի, հատակների և այլ մակերևույթների մշակման համար բաղադրանյութերը 
լցանյութերի բարձր պարունակությամբ պլաստիկների հիմքով, որոնք սովորական 
մածուկների նման, պատվում են շտապելով, ծեփիչով և այլն (20.30.22) 

- որպես ներկ օգտագործելու համար ոչ պիտանի տպագրական ներկերը (20.30.24) 

- փոշու տեսքով մածուկները, որոնք կազմված են հիմնականում պլաստիկներից և 
պարունակում են հավելումներ և գունանյութեր և օգտագործվում են տաքության 
ազդեցության տակ, ինչպես ստատիկ էլեկտրականության կիրառմամբ, այնպես էլ 
առանց դրա  

- բնական խեժերը (02.30.12) 

- կրից և ցեմենտից կավի սվաղը (23.5) 

- ասֆալտի մածիկները և այլ բիտումինոզային մածիկները (23.99.15) 

- ատամների բուժման համար ցեմենտը և այլ կապարակնքման նյութերը (21.20.23) 

- գարեջրագործական խեժը (20.14.71) 

- նկարիչների և ժամանցի համար ներկերը հաբերով, պարկուճներով, բանկաներով, 
շշերով, արկղերով և համանման այլ փաթեթներով (20.30.23) 

- տպագրական ներկերը (20.30.24) 

- թատերական գրիմները և այլ գեղազարդ կոսմետիկայի միջոցները (20.42.12) 

- մազերի ներկերը (20.42.17) 

- գունավոր մատիտները, մանրափոշիները և պաստելները (32.99.15) 

- քիմիապես ձևափոխված եռման ենթարկված կամ այլ եղանակներով մշակված 
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յուղերը (20.59.20) 
- մասնագիտացված խմբավորումներում ներառված առանձին քիմիապես սահմանելի 
միացությունները 
- ռետինատները (խեժաթթվի աղեր) (20.14.71) 

Բացառվում է՝ 

- հրահեստ ցեմենտները և ցեմենտի լուծույթները (23.20.13) 

- ձուլման ձևերի կամ ձողիկների համար պատրաստի կապակցանյութերը (20.59.57) 

20.30.22.130 Ներկեր և լաքեր (ներառյալ արծնները, արծնուկները) յուղային, կաշվի 
երեսամշակման համար 

20.30.22.150 Ներկեր և լաքեր, այլ, բացի յուղայինից, գունանյութեր պատրաստի ջրային, կաշվի 
երեսամշակման համար, այլ 

20.30.22.200 Չորարարներ (սիկատիվներ) պատրաստի 
20.30.22.300 Նրբաթիթեղ դրոշմատպման համար 
20.30.22.400 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), մանրացված 

(դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ մածկանման տեսքով, ներկերի 
(ներառյալ արծնների), մարգարտյա բնահյութերի (էսենցիաների) արտադրության 
համար օգտագործվողի տեսակի 

20.30.22.430 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), մանրացված 
(դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ մածկանման տեսքով, ներկերի 
(ներառյալ արծնների), մարգարտյա բնահյութերի (էսենցիաների) արտադրության 
համար օգտագործվողի տեսակի, բացի մանրածախ առևտրի համար 
կշռածրարվածներից 

20.30.22.450 Գունանյութեր (ներառյալ մետաղական փոշիները և փաթիլները), մանրացված 
(դիսպերսված) ոչ ջրային միջավայրում, հեղուկ կամ մածկանման տեսքով, ներկերի 
(ներառյալ արծնների) և ներկանյութեր արտադրությանհամար օգտագործվողի 
տեսակի, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, բացի մարգարտյա 
բնահյութերից (էսենցիաներից) 

20.30.22.500 Մածիկներ ներկման, մածիկներ ապակու և այգու, ցեմենտներ խեժային, 
բաղադրություններ խցվածքի և մածիկներ այլ 

20.30.22.530 Մածիկներ ապակու և այգու, ցեմենտներ խեժային, բաղադրություններ խցվածքի 
համար և այլ մածիկներ 

20.30.22.550 Մածիկներ ներկարարի 
20.30.22.600 Բաղադրություններ ոչ հրահեստճակատային մակերևույթների, շենքի ներքին 

պատերի, հատակների, առաստաղների և այլնի պատրաստման համար 
20.30.22.700 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ բարդ օրգանական, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում, բաղադրություններ պատրաստի ներկերի կամ լաքերի 
հեռացման համար 

20.30.22.730 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ օրգանական բաղադրանյութային բուտիլացետատի 
հիմքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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20.30.22.790 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ օրգանական բաղադրանյութային, այլ 
20.30.23 Ներկեր նկարիչների, սովորողների կամ ցուցանակներ ձևավորողների համար, 

տարերանգային ներկանյութեր, սիրողական ներկեր և համանման 
արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նկարիչների, ուսանողների կողմից օգտագործվող կամ ցուցանակների ձևավորման 
համար գեղարվեստի ներկեր, երանգային նեկանյութեր, ներկեր ժամանցի և 
զվարճությունների համար և այլն (ջրաներկ, գուաշ, յուղաներկեր և այլն) և 
համանման արտադրանք լրակազմերով, հաբերով, պարկուճներով, բանկաներով, 
սրվակներով, արկղերով կամ համանման ձևերով կամ փաթեթվածքներով 

- ներկերի լրակազմեր կամ հավաքածուներ վրձիններով, ներկատախտակներով, 
կնիքներով, բևեկնայուղի կամ ջրի համար անոթներով  

 

Բացառվում է՝ 

- տպագրական ներկերը, չինական տուշը, ինչպես հեղուկ, այնպես էլ պինդ վիճակում 
(20.30.24)  

- կավիճները կամ գունավոր մատիտները, գունամատիտները կամ այլ համանման 
արտադրատեսակները (32.99.15) 

20.30.23.500 Ներկեր գեղարվեստական, օգտագործվող նկարիչների, ուսանողների կողմից կամ 
ցուցանակների ձևավորման համար, ներկանյութեր երանգային, ներկեր ժամանցի 
համար և արտադրանք համանման լրակազմերով 

20.30.23.700 Ներկեր գեղարվեստական, օգտագործվող նկարիչների, ուսանողների կողմից կամ 
ցուցանակների ձևավորման համար, ներկանյութեր երանգային, ներկեր ժամանցի 
համար և արտադրանք համանման, հաբերով, պարկուճներով, բանկաներով, 
սրվակներով, արկղերով կամ համանման ձևերով կամ փաթեթվածքներով (բացի 
լրակազմերով ներկերից) 

20.30.24 Ներկեր պոլիգրաֆիական 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տպագրական ներկեր` տարբեր թանձրության մածուկներ, որոնք ստացվում են 
մանր կտրատված սև կամ գունավոր գունանյութերի և թաղանթագոյացնողի 
խառնումից, սև ներկերի պատրաստման համար որպես գունանյութ սովորաբար 
հանդիսանում է տեխնիկական ածխածինը, գունավոր տպագրական ներկերի համար՝ 
օրգանական և անօրգանական գունանյութերը, թաղանթագոյացնողները կազմված 
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են կամ բնական խեժերից, կամ սինթետիկ պոլիմերներից, դիսպերսված յուղերում 
կամ լուծված լուծիչներում, պարունակում են ոչ մեծ քանակի հավելում ցանկալի 
գործառնական հատկություններ տալու համար 

 
Բացառվում է՝ 

- տոներից (տեխնիկական ածխածնի և միտերմոպլաստա խեժերի խառնուրդ) 
կազմված երևակիչները, խառնված կրողի հետ (էթիլթաղանթանյութով պատված 
ավազի հատիկներ) լուսապատճենահանման մեքենաներում օգտագործելու համար 
(20.59.12) 

- գրամեքենաների համար ներկով տոգորված ժապավենները կամ կնիքների համար 
թանաքային բարձիկները (32.99.16) 

- նամակների և նկարելու համար թանաքները (20.59.30) 

20.30.24.500 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև 
20.30.24.530 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև վիմագրական 
20.30.24.550 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև ֆլեքսոգրաֆիական 
20.30.24.590 Ներկեր պոլիգրաֆիական սև, այլ 
20.30.24.700 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից 
20.30.24.730 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, վիմագրական 
20.30.24.750 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, ֆլեքսոգրաֆիական 
20.30.24.790 Ներկեր պոլիգրաֆիական, բացի սևից, այլ 
20.30.9 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 

պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.30.99 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 
պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է՝ 

- ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրության բնագավառի ծառայությունները 
(20.12.99) 

- թանաքների և տուշերի արտադրության բնագավառի ծառայությունները (20.59.99) 

20.30.99.000 Լաքաներկային և քսաշերտով ծածկելու համար համանման նյութերի, 
պոլիգրաֆիական ներկերի և մածիկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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20.4 Օճառ և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցներ, օծանելիք և կոսմետիկական 
միջոցներ 

20.41 Օճառ և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցներ 
20.41.1 Գլիցերին 
20.41.10 Գլիցերին 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հում գլիցերին` 95զանգ.% -ից պակաս մաքրության նյութ (հաշվարկված չոր նյութ  
զանգվածով), ստացվում է ճարպերի կամ յուղերի ճեղքումից կամ սինթետիկ եղանակո  
պրոպիլենից, այդ թվում՝ ստացվում է ջրով, թթուներով կամ հիմքերո  
ջրատարրալուծման արդյունքում, իրենից ներկայացնում է քաղցր, հաճելի հետով  
դեղնավունից մինչև դարչնագույն հեղուկ, ստացվում է գլիցերինի մոխրաջրից, իրենի  
ներկայացնում է բաց դեղնավուն հեղուկ, անդուր հոտով և տտիպ, ստացվում  
օճառագործության թափոններից, ներկայացնում է սևադեղին հեղուկ քաղցրավու  
համով և շատ թե քիչ անդուր հոտով, ինչպես նաև ստացվում է կատալիզային և խմորի  
ջրատարրալուծման արդյունքում, իրենից ներկայացնում է անդուր հոտով և համո  
հեղուկ, որը պարունակում է մեծ քանակի օրգանական հանքային նյութեր  

- գլիցերինի ջուր (ճարպաթթուների արտադրության կողմնակի նյութ) և գլիցերին  
մոխրաջուր (օճառագործության կողմնակի նյութ) 

- միայն 95 զանգ.% կամ ավելի մաքրության գլիցերին (գլիցերոլ՝ պրոպան-1,2,3-տրիո  
(հաշվարկված չոր նյութի զանգվածով)` սովորաբար անգույն, բայց երբեմն ունենում  
թույլ դեղնավուն երանգ և չունի հոտ, ստացվում է հում գլիցերոլի բազմաթորմամ  
(օրինակ՝ թորումով, իոնափոխանակման բազմաթորումով) կամ սինթետիկ եղանակո  
պրոպիլենից 

Բացառվում է՝ 

- որպես դեղ կամ դեղագործական նյութերի հավելումներով պատրաստված գլիցերին  
(21.20) 

- օժանելիքի և կոսմետիկական նշանակության գլիցերինը (20.42) 

20.41.10.000 Գլիցերին 
20.41.2 Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր, բացի օճառից  
20.41.20 Օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր, բացի օճառից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր (բացի օճառից)` անորոշ քիմիակա  
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բաղադրության միացություններ, պարունակում են մեկ կամ մի քանի հիդրոֆիլային կա  
հիդրոֆոբային գործառնական խմբեր այնպիսի համամասնությամբ, որ 20օ  
ջերմաստիճանում 0,5% խտությամբ ջրի հետ խառնելուց և մեկ ժամ այ  
ջերմաստիճանում թողնելուց հետո, դառնում են թափանցիկ կամ կիսաթափանցի  
հեղուկ կամ կայուն էմուլսիա առանց չլուծվող նյութի առանձնացման, այդ նյութեր  
ունեն ֆազերի բաժանման մակերևույթին մակակլանման (ադսորբման) հատկություն  
որի ժամանակ ցուցաբերում են մի շարք ֆիզիկաքիմիական հատկություններ  
հատկապես մակերևութային ակտիվություն, օրինակ՝ մակերևութային լարվածությա  
թուլացում, փրփրում, էմուլսացում, թրջում (չեն ներառվում այն նյութերը, որոնք չունե  
թորած ջրի մակերևութային լարվածությունը մինչև 4,5x102 H/m (45դին/սմ) կամ ավել  
ցածր 0,5% խտության և 200 C ջերմաստիճանի դեպքում իջեցնելու հատկություն  
մակերևութաակտիվ օրգանական նյութերը կարող են լինել՝ 

- անիոնային, եթե դրանք իոնիզանում են ջրային լուծույթում, ստանալով բացասակա  
լիցքավորված օրգանական իոններ, որոնք առաջացնում են մակերևութայի  
ակտիվություն, օրինակ՝ ճարպերի, բուսական յուղերի սուլֆատներ և սուլֆոնատնե  
(տրիգլիցերիդներ) կամ խեժաթթուներ, ճարպային շարքի սպիրտներից ստացվա  
սուլֆատներ և սուլֆոնատներ, նավթային սուլֆոնատներ, օրինակ՝ հիմքային մետաղնե  
(ներառյալ պարունակվող հանքային յուղերը), ամոնիում կամ էթանոլ ամիններ  
ալկիլբազմաեթերսուլֆատներ, ալկիլսուլֆոնատներ կամ ալկիլֆենիլեթեր
սուլֆոնատներ, ալկիլսուլֆատներ կամ ալկիլբազմաեթերսուլֆոնատներ (օրինակ  
տեխնիկական դոդեցիլբեն-զոլսուլֆոնատներ), որպես խառնուրդ կարող ե  
պարունակել արտադրության գործընթացում առաջացած ոչ մեծ քանակի ճարպայի  
շարքի սպիրտներ, ալկիլատներ կամ այլ հիդրոֆոբային տեսակի հումքեր, որոն  
սուլֆատացման կամ սուլֆոնատացման չեն ենթարկվել, նատրիումի սուլֆատ կամ ա  
մնացորդային անօրգանական աղեր, որոնք սովորաբար չեն գերազանցում 15%-  
անջուր աղերի արտահայտությամբ  

- կատիոնային, եթե դրանք իոնիզանում են ջրային լուծույթում, ստանալով դրակա  
լիցքավորված օրգանական իոններ, որոնք առաջացնում են մակերևութայի  
ակտիվություն, օրինակ՝ ճարպային ամինների աղեր և չորրորդական ամոնիումայի  
հիմքեր 

- ոչ իոնոգեն, եթե դրանք չեն առաջացնում իոններ ջրային լուծույթում, ջրում դրան  
լուծելիությունը պայմանավորված է գործառնական խմբերով մոլեկուլներ  
ներկայությամբ, որոնք ունեն ջրի նկատմամբ ուժեղ խնամակցություն, օրինակ  
ճարպային շարքի սպիրտների խտացման նյութը, ճարպաթթուները կամ ալկիֆենոլներ  
էթիլենի օքսիդի հետ, ճարպաթթուների ամիդների էթօքսիլատները 

- ամֆոլիտիկ (անիոնային և կատիոնային միաժամանակյա ակտիվություն), ընդ որում  
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կախված միջավայրի հետ, դրանք կարող են ջրային լուծույթում իոնիզանալ  
միացությանը տալ անիոնային կամ կատիոնային մակերևութաակտիվ նյութեր  
բնութագիր  

20.41.20.100 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական անիոնաակտիվ, բացի օճառից 
20.41.20.200 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական կատիոնաակտիվ, բացի օճառից 
20.41.20.300 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական, ոչ իոնոգեն, բացի օճառից 
20.41.20.900 Նյութեր մակերևութաակտիվ օրգանական, բացի օճառից, այլ 
20.41.3 Օճառ, լվացող և մաքրող միջոցներ 
20.41.31 Օճառ և օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր ու որպես օճառ օգտագործվող 

միջոցներ. օճառով կամ լվացող միջոցներով տոգորված, պատված թուղթ, 
բամբակ, թաղիք, նրբաթաղիք կամ ոչ գործվածքային նյութեր 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ջրում լուծվող օճառ, հիմքային աղ է (անօրգանական կամ օրգանական), առաջանում  
ճարպաթթուներից կամ ճարպաթթուների խառնուրդներից, որոնք պարունակում են ո  
պակաս ածխածնի ութ ատոմներ, ճարպաթթուների մի մասը կարող է փոխարինվե  
խեժային թթուներով, դրանք են՝ 

- պինդ օճառ` պատրաստվում է նատրիումի հիդրօքսիդի կամ ածխաթթվայի  
նատրիումի օգտագործումով և հանդիսանում է ամենատարածված ձևը, որի մեջ մտնու  
է սովորական օճառների հիմնական մասը, լինում է սպիտակ, գունավոր կամ մարմարե 

- փափուկ օճառ` պատրաստվում է կալիումի հիդրօքսիդի կամ կալիումի ածխաթթվայի  
կալիումի օգտագործումով, ունի բարձր մածուցիկություն, կանաչ, դարչնագույն կամ բա  
դեղին գույնի է, կարող է պարունակել ոչ մեծ քանակի (սովորաբար 5%-ից ոչ ավելի  
սինթետիկ օրգանական մակերևութաակտիվ նյութեր 

- հեղուկ օճառ` օճառի լուծույթ ջրում, որոշ դեպքերում ոչ մեծ քանակի սպիրտի կա  
գլիցերինի հավելումներով, չի պարունակում սինթետիկ օրգանակա  
մակերևութաակտիվ նյութեր 

- ձեռքի օճառ` հաճախ լինում է ներկած և բուրավետացրած, դրանք ներառում ե  
լողացող օճառներ (լոգարանի համար) և հոտազերծիչ օճառներ, ինչպես նաև գլիցերին  
օճառ (կիսաթափանցիկ, ստացվում է սպիրտով, գլիցերինով կամ շաքարով սպիտա  
օճառի մշակումից), սափրելու օճառ, դեղային հավելումներով օճառ (պարունակում  
բորաթթու, սալիցիլաթթու,ծծումբ, սուլֆոնամիդներ կամ այլ դեղանյութեր), ախտահանի  
օճառ (պարունակում է ոչ մեծ քանակի ֆենոլ, կրեզոլ, նավթոլ, ֆորմալդեհիդ կամ ա  
մանրէասպան, հականեխիչ և այլ նյութեր), հղկամաշիչ օճառ, կազմված է օճառից, որի  
ավելացվում է ավազ, սիլիկահող, չեչաքար (պեմզա), թերթաքար, խարտուք կա  
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ցանկացած համանման նյութեր, պետք է ունենա չորսվակի, ստանդարտ կտորի տես  
կամ ձևավոր կառուցվածք 

- տնտեսական օճառ` կարող է լինել ներկած կամ բուրավետացրած, հղկամաշիչ կա  
ախտահանիչ հատկություններո  
- բևեկնախեժի` թալիումի յուղի կամ նեվթենատների հիմքի վրա օճառ 

- արտադրական տիպի օճառ` նախատեսված է հատուկ նպատակների համար, օրինակ  
մետաղալարի կորզանման համար, սինթետիկ կաուչուկի պոլիմերացման համար կա  
արդյունաբերական լվացքատների համար, լինում են չորսուների, ստանդարտ 
կտորների, ձևավոր կառուցվածքի, փաթիլների, փոշիների, մածուկների կամ ջրայի  
լուծույթների տեսքով 

- մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր` օգտագործվում են որպես օճառ չորսուների  
ստանդարտ կտորների, բարդ կառուցվածքի ձևավոր կտորների տեսքով, որոնք կարո  
են պարունակել կամ չպարունակել օճառ, դրանք են ձեռքի և լվացող միջոցները, որտե  
ակտիվ բաղադրանյութը կազմված է ամբողջովին կամ մասնակի սինթետի  
մակերևութաակտիվ նյութերից (որոնք կարող են պարունակել օճառ ցանկացա  
չափաբաժիններով), այն պայմանով, որ դրանք ունեն չորսուների, ստանդարտ 
կտորների, բարդ կառուցվածքի ձևավոր կտորների տեսք, այսինքն օճառի սովորակա  
ձևերի տեսք և նախատեսված են նույն նպատակների համար, կարող են ունենա  
հղկամաշիչ հատկություն՝ ավազի, սիլիկահողի, չեչաքարի և այլնի ավելացման շնորհիվ 

 

Բացառվում է՝ 

- սափրելու քսուքը (20.42.19) 

- հղկանյութային մաքրող փոշիները և մածուկները (20.41.43) 

- օճառի հիմնանյութը (10.41.71) 

- ջրում չլուծվող պատրաստուկները, որոնք համարվում են «օճառներ» միայն քիմիակա  
տեսակետից, դրանք են կալցիումական կամ այլ մետաղական «օճառներ»-ը  

- թուղթը, բամբակե խծուծվածքը, նրբաթաղիքը և ոչ հյուսվածքային նյութերը հասարա  
բուրավետացմամբ (20.52) 

- շամպունները, ատամի փոշիները և մածուկները (20.52) 

- օրգանական և մակերևութաակտիվ նյութերը (օճառից տարբերվող)  
մակերևութաակտիվ բաղադրանյութերը կամ լվացող միջոցները (օճառ պարունակող  
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չպարունակող) և օրգանական լուծիչում օճառի լուծույթները կամ դիսպերսիաներ  
(20.41.20, 20.41.32) 

- բջջային պլաստմասսան, մանածագործվածքեղենը (բացի խծուծվածքից  
նրբաթաղիքից և ոչ հյուսվածքային նյութերից) և օճառով կամ լվացող նյութո  
(դետերգենտով), պատված կամ տոգորված մետաղական բարձիկները (դասակարգվու  
են ըստ նյութի տեսակի) 

20.41.31.100 Լուծվող օճառ 

20.41.31.200 Պինդ օճառ 

20.41.31.300 Փափուկ օճառ 

20.41.31.400 Հեղուկ օճառ 

20.41.31.500 Ձեռքի օճառ 

20.41.31.600 Տնտեսական օճառ 

20.41.31.900 Օճառ, այլ 

20.41.32 Լվացող և լվացքի միջոցներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մակերևութաակտիվ օրգանական բաղադրանյութեր, որոնք ներառում են՝ 20.41.2  
ենթակարգի մակերևութաակտիվ նյութերի խառնուրդներ (օրինակ  
սուլֆարիցինոլեատներ խառնված սուլֆացված ալկիլնավթալենների կամ սուլֆացվա  
ճարպային շարքի սպիրտների հետ), 20.41.20 ենթակարգի մակերևութաակտի  
նյութերի լուծույթներ կամ դիսպերսիաներ օրգանական լուծույթում (օրինակ՝ ճարպայի  
շարքի սուլֆացված սպիրտի լուծույթը ցիկլոհեքսանոլում կա  
տետրահիդրոնավթալենում), 20.41.20 ենթակարգի մակերևութաակտիվ նյութեր  
հիմքով այլ խառնուրդներ (օրինակ՝ մակերևութաակտիվ բաղադրանյութեր, որոն  
պարունակում են որոշակի քանակության օճառներ, ինչպիսիք են  
ալկիլբենզոլսուլֆանատը նատրիումի ստեարատի հետ), օճառի լուծույթներ կա  
դիսպերսիաներ օրգանական լուծույթում, օրինակ՝ ցիկլոհեքսանոլում (չեն ներառվու  
օճառի ջրային լուծույթները, որոնք կարող են պարունակել քիչ քանակի, սովորաբա  
5%-ը չգերազանցող, ավելացված սպիրտ կամ գլիցերին), այդ մակերևութաակտի  
բաղադրանյութերը, ի շնորհիվ իրենց մաքրող, թրջող, էմուլսացնող կամ դիսպերսո  
հատկությունների, օգտագործվում են բազմաթիվ արդյունաբերական նպատակներով  
օրինակ՝ մանածագործական արդյունաբերության մեջ որպես սինթետիկ լվացո  
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միջոցներ, արտադրական գործընթացում և վերջնական մշակման ժամանա  
մանածագործվածքից ճարպերի և այլ կեղտոտող նյութերի հեռացման համար, որպե  
թրջող ազդակներ, էմուլսարարներ, հավելումներ, պարզեցնող ազդակներ, հու  
(չմշակված) կաշիների թրջման համար հավելումներ, ճարպազրկող նյութեր  
հավասարեցնող ազդակներ կամ տոներներ կաշվեգործության կամ մորթեգործությա  
արդյունաբերության մեջ, որպես նյութեր լվացող միջոցների արտադրության համա  
(օրինակ՝ անիոնային մակերևութաակտիվ բաղադրանյութեր, որոնք կարող ե  
պարունակել կամ որպես մնացորդ, կամ որպես նախամտածված գործունեությա  
արդյունք մեծ քանակությամբ նատրիումի սուլֆատ կամ այլ անօրգանական աղեր  
որոնք առաջանում են արտադրության գործընթացում մակերևութաակտիվ նյութերից  
որպես դիսպերսարարներ թղթի և սինթետիկ կաուչուկի արտադրության համար  
հավելումներ հանքարդյունաբերության մեջ հանքանյութի հարստացման գործընթաց  
լավացնելու համար, էմուլսարարներ դեղագործական կամ կոսմետիկակա  
պատրաստուկների պատրաստման համար և այլն 

- լվացող բաղադրամասեր (օգտագործվում են հագուստի լվացման համար, ինչպես նա  
սպասքի և խոհանոցային իրերի լվացման համար), օժանդակ լվացող բաղադրամասեր  
(օգտագործվում են նախքան լվանալը հագուստի թրջման համար, հագուստի  
սպիտակեղենի ցայման կամ սպիտակեցման համար) կամ օճառի կամ ա  
մակերևութաակտիվ նյութերի հիմքով մաքրող միջոցներ (օգտագործվում ե  
հատակների, պատուհանների կամ այլ մակերևույթների մաքրման համար, կարող ե  
պարունակել բուրավետացնող նյութեր), պարունակում են պարտադի  
բաղադրամասեր, դրանք են՝ մակերևութաակտիվ նյութերը, օճառը կամ դրան  
խառնուրդը և մեկ կամ մի քանի ոչ պարտադիր օժանդակ բաղադրամասեր, դրանք են  
ստեղծողները (օրինակ՝ նատրիումի պոլիֆոսֆատները, նատրիումի կարբոնատները  
նատրիումի սիլիկատը կամ բորատը, նիտրիլեռաքացախաթթվի աղերը  
արագացնողները (օրինակ՝ ալկանոլամիդները, ճարպաթթուների ամիդները  
ճարպային ամինների օքսիդները), լցանյութերը (օրինակ՝ նատրիումի սուլֆատը կա  
քլորիդը), երկրորդային, օժանդակ նյութերը (օրինակ՝ քիմիական կամ օպտիկակա  
սպիտակեցնողները, կրկնակի նստվածք առաջանալու դեմ հավելումները, քայքայմա  
արգելակիչները, էլեկտրաստատիկ լարման ճնշիչները, ներկանյութերը  
մանրէասպանները, խմորիչները) 

- մաքրող բաղադրամասեր կամ ճարպազրկող բաղադրամասեր, ոչ օճառի կամ ա  
մակերևութաակտիվ օրգանական նյութերի հիմքով, դրանք են՝ մաքրման հատու  
բաղադրամասով թթվային կամ հիմնային մաքրողները, օրինակ՝ թթու ծծմբաթթվակա  
նատրիում կամ նատրիումի հիպոքլորիդի և տրինատրիումօրթֆոսֆատի խառնուրդը  
ճարպազրկող կամ մաքրող պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են, օրինակ  
կաթի կամ գարեջրագործական արդյունաբերության մեջ հիմնային նյութեր  
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(ածխաթթու նատրիում կամ կաուստիկ սոդա), լուծիչների և էմուլսարարների հիմա  
վրա 

 
Բացառվում է՝ 

- անձնական հիգիենայի համար շամպունները կամ փրփրալվացող բաղադրանյութերը  
որոնք կարող են պարունակել կամ չպարունակել օճառ կամ այլ մակերևութաակտի  
նյութեր (20.42) 

- սինթետիկ լվացող միջոցներով տոգորված կամ պատված թուղթը, բամբակ  
վիրախծուծները, նրբաթաղիքները և ոչ հյուսվածքային նյութերը (20.42.19)  

- մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող բաղադրանյութերը, որտե  
մակերևութաակտիվ գործառույթն ունի օժանդակ բնույթ բաղադրանյութի հիմնակա  
գործառույթի նկատմամբ (20.41.43, 20.20.11, 20.59) 

- հղկանյութային բաղադրանյութերը, որոնք պարունակում են մակերևութաակտի  
նյութեր (մաքրող մածուկները և փոշիները) (20.41.43) 

- ջրում չլուծվող նևթենատները, նավթային սուլֆանատները և ջրում չլուծվող ա  
մակերևութաակտիվ նյութերը և բաղադրանյութերը (20.59) 

20.41.32.400 Միջոցներ մակերևութաակտիվ, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար (բացի 
որպես օճառ օգտագործվողից) 

20.41.32.500 Միջոցներ լվացող և մաքրող, միջոցներ լվացող օժանդակ, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար (բացի մակերևութաակտիվ միջոցներից) 

20.41.32.520 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, կոպիտ 
լվացման համար 

20.41.32.530 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, նուրբ 
լվացման համար 

20.41.32.570 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, սպասքի 
համար 

20.41.32.590 Միջոցներ լվացող և մաքրող, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
20.41.32.600 Միջոցներ մակերևութաակտիվ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
20.41.32.700 Միջոցներ լվացող և մաքրող, միջոցներ լվացող օժանդակ, բացի մակերևութաակտիվ 

միջոցներից, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 
20.41.32.720 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, գորգերի 

և գորգային պատվածքների համար 
20.41.32.730 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, հատակի 

ժամանակակից պատվածքների համար 
20.41.32.740 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, ավտոմեքենաների 

համար 
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20.41.32.750 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, պատուհանների 
համար 

20.41.32.770 Միջոցներ լվացող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, զուգարանների 
համար 

20.41.32.790 Միջոցներ լվացող և մաքրող, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար, այլ 
20.41.4 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և բուրավետացման 

համար. մոմեր  
20.41.41 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և բուրավետացման 

համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տարածքներում օդի բուրավետացման կամ թարմացման համար միջոցներ 
(սենյակային հոտազերծիչներ) և եկեղեցական ծիսակատարությունների կատարման 
ժամանակ օգտագործվող բուրավետ բաղադրություններ, լինում են հեղուկների, 
փոշիների, ձողիկների, տոգորված թղթերի և այլն տեսքով, դրանցից մի մասը 
օգտագործվում է անդուր հոտերը չեզոքացնելու համար 

- սենյակային պատրաստի հոտազերծիչներ (դեզոդորանտներ), ներառյալ 
բուրավետացնող և ախտահանիչ հատկություններ ունեցողները, հիմնականում 
կազմված են այնպիսի նյութերից (օրինակ՝ լաուրիլմեթակրիլատից), որոնք քիմիապես 
ներգործում են այն հոտերի վրա, որոնք անհրաժեշտ է վերացնել կամ ներառում են 
այլ նյութեր, որոնք նախատեսված են հոտերի ֆիզիկական կլանման համար, 
մանրածախ առևտրի համար նախատեսված արտադրատեսակները լինում են 
օդակախույթային (աերոզոլային) փաթեթվածքներով 

- որպես հոտազերծիչ օգտագործվող մանրածախ առևտրի համար նախատեսված 
փաթեթվածքներով ակտիվացրած ածուխ, օգտագործվում է սառնարաններում, 
ավտոմեքենաներում և այլն 

20.41.41.000 Բուրավետ նյութեր փակ տարածքներում օդի հոտազերծման և բուրավետացման 
համար 

20.41.42 Մոմեր արհեստական և պատրաստի  
 

Արհեստական և պատրաստի մոմերը կազմված են համեմատաբար բարձ  
մոլեկուլային կշռով օրգանական նյութերից և չեն համարվում առանձին քիմիապե  
որոշակի միացություններ:  

«Արհեստական և պատրաստի մոմեր» տերմինը ներառում է մոմանմա  
բնութագրով օրգանական արտադրանք, որն ստացվում է քիմիական եղանակով  
կարող է ջրում լուծվել կամ չլուծվել և տարբեր տեսակի մոմերի (կենդանական  
բուսական, հանքային կամ այլ) խառնումից ստացված արտադրանք, դրան  
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կաթիլանկման ջերմաստիճանը պետք է լինի 400C-ից բարձր, իսկ մածուցիկությունը ո  
բարձր 10 Պա-ից (կամ 10000 սանտիպուազից) դրանց կաթիլանկման ջերմաստիճանի  
100C-ից բարձր ջերմաստիճանում, ներառում է նաև մոմանման բնութագրո  
արտադրանք մեկ կամ մի քանի մոմերի հիմքի վրա, որոնք պարունակում են ճարպեր  
խեժեր, հանքային և այլ նյութեր:  
 

Տվյալ դիրքը ներառում է մոմերի հետևյալ տեսակները՝ 

- պոլիալկենային մոմեր (օրինակ՝ պոլիէթիլենային մոմը), որոնք օգտագործվում ե  
որպես փաթեթանյութ, որպես յուղոտողներ մանածագործական արդյունաբերությա  
մեջ, փայլեցնող միջոցներ և այլն 

- ածխաջրածնի մոմի մասնակի օքսիդացմամբ ստացված մոմեր (օրինակ՝ սինթետի  
կամ բնական պարաֆինային մոմը), որոնք օգտագործվում են պատվածքներում  
յուղոտիչներում և այլն 

- քլորպարաֆինների, պոլիքլորաբիֆենիլների կամ պոլիքլորանավթալեններ  
խառնուրդներից կազմված մոմեր, որոնք օգտագործվում են հրակայունություն  
բարձրացնելու համար, որպես մեկուսացնող նյութեր, որպես յուղոտիչներ, բնափայտ  
համար պահածոյացնող նյութեր և այլն  

- ջրում լուծվող պոլիէթիլենգլիկոլներից մոմեր, որոնք օգտագործվում են կոսմետիկայի  
դեղագործական պատրաստուկների արտադրությունում, որպես կապող, փափկեցնող  
պահածոյացնող նյութեր, ինչպես նաև որպես հարակցանյութեր թղթի  
մանածագործական արտադրության մեջ, տպագրական ներկերի կամ կաուչուկի հիմքո  
բաղադրանյութերի արտադրության մեջ և այլն 

- ճարպային կետոնների, ճարպաթթուների բարդ եթերների (օրինակ  
պրոպիլենգլիկոլմոնոստեարատը, ձևափոխված քիչ քանակի օճառը և գլիցերինմիա-  
երկստեարատի խառնուրդը եթերացված գինեթթվով և քացախաթթվով  
ճարպաթթուների ամինների կամ ճարպաթթուների ամիդների խառնուրդներից  
օգտագործվում են կոսմետիկայում, փայլեցնող միջոցներում, ներկերում և այլն 

- բնական մոմերի մասնակի կամ ամբողջական քիմիական ձևափոխմամբ ստացվա  
մոմեր, օրինակ՝ գորշ ածխային (լիգնիտային) մոմը 

- երկու կամ ավելի տարբեր տեսակների մոմերից կազմված մոմեր (չի ներառվու  
19.20.31 ենթակարգի հանքային ծագման մոմերի խառնուրդները) կամ մեկ և մի քան  
տեսակների մոմերի և այլ նյութերի խառնուրդ, օրինակ՝ պարաֆինային մոմից  
պոլիէթիլենից կազմված մոմը, որն օգտագործվում է պատվածքների համար  
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պարաֆինային մոմից և ստեարինաթթվից կազմված մոմը, որն օգտագործվում է որպե  
հումք մոմերի արտադրության համար, օքսիդացած ածխաջրածնային մոմի  
էմուլսարարից կազմված մոմը, կնքամոմի և համանման բաղադրամասից կազմվա  
մոմը (չեն ներառվում 20.30.21 ենթակարգի արտադրատեսակները, անկախ 
պատրաստի վիճակում դրանց ձևից) 

- վերոհիշյալ մոմերը ներկված վիճակում 

        

Բացառվում է՝ 

- հանքային մոմերը և համանման նյութերը, խառնված կամ չխառնված կամ նոր ներկա   

- մակերևութաակտիվ հատկություններով ջրում լուծվող մոմանման նյութերը (20.41.32) 

- կենդանակ կամ բուսական մոմերը, այդ թվում մաքրվածները և ներկածները (15.42.20  

- հեղուկ միջավայրի հետ խառնված մոմերը, դիսպերսված կամ լուծված դրա մե  
(20.41.43, 20.59.55) 

- լանոլինային սպիրտը, նույնիսկ եթե ունեն մոմանման բնութագիր (13.10.10) 

- ջրածնավորված ճարպերը, նույնիսկ եթե ունեն մոմանման բնութագիր (21.20.13) 

- առանձին քիմիապես որոշակի օրգանական միացությունները  

- ատամնաբուժական նպատակներով մոմը և ատամի կիսածեփապատճեններ  
բաղադրամասերը մանրածախ առևտրի համար լրակազմերի տեսքով կա  
սկավառակների, ձողերի կամ համանման այլ ձևերով (20.59.52) 

- ճարպոտ միակարբոնային թթուները և ճարպային շարքի սպիրտները, նույնիսկ եթ  
ունեն մոմանման բնութագիր (20.14.31) 

- գլիցերինի միա-, երկ- և եռաստեարիտները, որոնք չունեն մոմանման բնութագի  
(20.59) 

- պոլիքլորաբիֆենիլները և քլորպարաֆինները, որոնք չունեն մոմանման բնութագի  
(20.59, 20.16.40) 

- պոլիէթիլենները, որոնք չունեն մոմանման բնութագիր (20.16.10) 

20.41.42.500 Մոմեր արհեստական և պատրաստի քիմիապես ձևափոխված գորշ ածխից 
(լիգնիտից) 

20.41.42.700 Մոմեր արհեստական և պատրաստի պոլիէթիլենգլիկոլից 
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20.41.42.900 Մոմեր արհեստական և պատրաստի, այլ, ներառյալ կնքամոմը 
20.41.43 Փայլեցնող միջոցներ և քսուքներ կոշիկի, կահույքի, հատակների, մարդատար 

ավտոմեքենաների թափքերի, ապակու կամ մետաղի համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վաքսեր և քսուքներ կոշիկի համար, մածիկներ և պոլիրոլներ կահույքի, հատակի, 
տրանսպորտային միջոցների, ապակե, մետաղե արտադրատեսակների համար, 
լաքերին և քսուքներին համանման բաղադրամասեր կաշվի համար, փայլեցնող 
բաղադրամասեր պահածոյացման հատկություններով, լինում են մոմի, հղկանյութի 
հիմքի վրա, հեղուկի, մածուկների, փոշիների, հաբերի, ձողիկների տեսքով, 
օգտագործվում են ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արդյունաբերական 
նպատակներով, դրանք են՝ 

- տերպենտինային յուղով տոգորված (բևեկնայուղով) կամ ջրային լուծույթում 
էմուլսացված, հաճախ ներկանյութի հավելումով, մոմերի հիմքի վրա մոմեր և 
փայլեցնող բաղադրամասեր  

- մետաղի և ապակու համար փայլեցնող բաղադրամասեր, որոնք կազմված են 
փափուկ փայլեցնող նյութերից, ինչպիսին են՝ կավիճը կամ կիզելգուրը ուայթ - 
սպիրիտի էմուլսիայի և հեղուկ օճառի բաղադրամասով կախույթում 

- մետաղի և այլնի մշակման համար փայլեցնող բաղադրամասեր կամ ալմաստի փոշի 
պարունակող մանրացված արտադրանք  

- վերը նշված բաղադրամասերով տոգորված թղթեր, խցեր, նրբաթաղիքներ, ոչ 
հյուսվածքային նյութեր, խորսխավոր պլաստմասսա, ծակոտկեն ռետիններ 

- կոշիկի և կաշվի համար փայլեցնող բաղադրություններ, քսուքներ և համանմա  
միջոցներ` հիմնականում կազմված են կենդանական, բուսական ծագման կա  
արհեստական մոմերից, ցնդող լուծիչներից (տերպենտինային սպիրտ, ուայթ
սպիրիտներ և այլն), ներկանյութերից և մի շարք այլ նյութերից (սպիրտ, բորաքս  
արհեստական ճարպեր, էմուլսարարներ և այլն) 

- փայտե արտադրատեսակների խնամքի համար նախատեսված փայլեցնո  
բաղադրություններ, այլ մածիկներ և միջոցներ, որոնք ունեն մաքրող հատկություններ  
դրանք բարակ շերտով անցկացվում են այդ արտադրատեսակների մակերևույթներ  
վրա՝ չորացումից կամ, առանձին դեպքերում, փայլեցումից հետո, դրանց տալո  
թարմություն և փայլ, փաթեթավորվում են բանկաներով, շշերով կամ աերոզոլայի  
սրվակների մեջ 
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- փայլեցնող բաղադրություններ և համանման միջոցներ, որոնք նախատեսված ե  
տրանսպորտային միջոցների թափքերի խնամքի համար, սովորաբար կազմված ե  
մոմե էմուլսիայից կամ լուծույթից, որոնք պարունակում են սիլիկոններ, յուղեր  
էմուլսիաներ կամ լուծույթներ և, հավանական է, փափուկ հղկանյութե  
 

- մետաղների փայլեցման համար միջոցներ` նախատեսված են մակերևութայի  
մշակման եղանակով մթնոլորտի ազդեցության տակ քայքայման ենթարկված  
կեղտոտված կամ վնասված մետաղների նախնական արտաքին տեսքը վերականգնելո  
համար, դա կատարվում է հղկման (հղկանյութով մեխանիկական փայլեցնո  
ազդեցության միջոցով) և օքսիդների, սուլֆիդների և տարբեր բծերի վրա թթուներո  
կամ հիմքերով քիմիական կամ մաքրող ազդեցության շնորհիվ, դրանց արտադրությա  
համար որպես առաջնային նյութեր հանդիսանում են շատ մանրացված հղկանյութեր  
(օրինակ՝ չեչաքար, կավիճ, կիզելգուր, տրոպիլիտ, բենտոնիտ, սիլիկահող), թթուներ  
(օրինակ՝ օքսալաթթու, օլեինաթթու, ֆոսֆորաթթու, ծծմբաթթու), ցնդող նյութեր  
(օրինակ՝ ուայթ-ստարտ, տրիքլորէթիլեն, ապաբնականացված սպիրտ), հիմքեր  
(օրինակ՝ ամոնիակ, սոդա), մակերևութաակտիվ նյութերը սուլֆաթթուների ճարպայի  
սպիրտների, օճառների ճարպերի տեսքով և, առանձին դեպքերում, ներկանյութերը  
սինթետիկ նյութերը, լինում են փոշիների, մածուկների, տարբեր բաղադրամասեր  
(քսուքներ, էմուլսիաներ), հեղուկների տեսքով 

- պատուհանի ապակիների և հայելիների փայլեցման համար միջոցներ` սովորաբա  
կազմված են ջրից, սպիրտից, քիչ քանակի ամոնիակից կամ թթուներից (օրինակ  
օքսալաթթու, տարտարաթթու) և փափուկ հղկանյութից 

Բացառվում է՝ 

- խոհանոցի, փոշիների մաքրման համար գործվածքից լաթերը, կաթսաների  
թավաների մաքրման համար մետաղական ճիլոպները համանման տոգորումով կա  
պատվածքով (13 հատված, 25.99.12) 

- հղկանյութի փոշիները, եթե դրանք չեն մտնում խառնուրդների կազմի մեջ (08.99.22  
23.91.11) 

- կոշիկի համար պարզարարները հաբերով և թավշակաշվից կոշիկի համար հեղու  
պատրաստի ներկանյութերը (20.30.22) 

- չմշակված բրդի ճարպը և արհեստական բրդի ճարպը (10.14.71), կաշվի մշակմա  
համար այլ յուղերը և քսուքները (19.20, 20.59, 20.59.41) 
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- հագուստի չոր մաքրման և բծերի հեռացման համար հեղուկները, որոն  
դասակարգվում են իրենց բաղադրությանը համապատասխան (հիմնականում որպե  
նավթի սպիրտ 19.20.23 ենթակարգում, 20.30.22, 20.59) 

- կաշվի համար ներկանյութերը, հատկապես թավշակաշվից կոշիկի համա  
նախատեսվածները (20.30.22) 

- կոշիկի համար թարմացնող նյութերը (20.30.22) 

- կոշիկի համար քսուքները (20.59.41) 

20.41.43.300 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կոշիկի և կաշվի 
համար 

20.41.43.350 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կոշիկի համար 
20.41.43.370 Բաղադրություններ փայլեցնող, քսուքներ և միջոցներ համանման կաշվի համար 
20.41.43.500 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, բացի 

արհեստական և պատրաստի մոմերից, կահույքի, հատակների կամ այլ փայտե 
արտադրատեսակների խնամքի համար 

20.41.43.550 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման հատակների և 
փայտե արտադրատեսակների խնամքի համար, բացի կահույքից 

20.41.43.570 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման փայտե կահույքի 
խնամքի համար 

20.41.43.700 Բաղադրություններ փայլեցնող և միջոցներ համանման տրանսպորտային միջոցների 
համար, բացի մետաղների համար փայլեցնող բաղադրություններից, արհեստական և 
պատրաստի մոմերից 

20.41.43.750 Միջոցներ ավտոմեքենաների ներկած պատվածքների վերականգնման համար 
20.41.43.770 Բաղադրություններ փայլեցնող ավտոմեքենաների համար 
20.41.43.790 Բաղադրություններ փայլեցնող և միջոցներ համանման տրանսպորտային միջոցների 

համար, բացի մետաղների համար փայլեցնող բաղադրություններից, այլ 
20.41.43.800 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, այլ 
20.41.43.830 Բաղադրություններ փայլեցնող մետաղական մակերևույթների համար 
20.41.43.890 Բաղադրություններ փայլեցնող, մածիկներ և միջոցներ համանման, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 



1237 
 

20.41.44 Մաքրող մածուկներ ու փոշիներ և այլ մաքրող միջոցներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պատրաստի մաքրող փոշիներ` կազմված են շատ մանր աղացած հղկանյութերից և 
դրանց խառնուրդներից (օրինակ՝ չեչաքարեր, ավազաքարեր) և լվացող 
բաղադրամասերի փոշիացած մասեր (օրինակ՝ ակտիվ անիոններով 
մակերևութաակտիվ նյութերի, օճառի փոշու, նատրիումի ֆոսֆատի, նատրիումի 
անջուր կարբոնատի) 

- պատրաստի մաքրող մածուկներ` ստացվում են մաքրող փոշիները հանքային 
քսուքային յուղերում մոմի լուծույթի հետ կապելով, դրանք լինում են հեղուկ վիճակում, 
մածուկների, փոշիների, հաբերի, ձողիկների տեսքով, օգտագործվում են ինչպես 
կենցաղային, այնպես էլ արդյունաբերական նպատակներով  

20.41.44.000 Մաքրող մածուկներ ու փոշիներ և այլ մաքրող միջոցներ 
20.41.9 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.41.99 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.41.99.000 Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.42 Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ 
20.42.1 Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ 
20.42.11 Օծանելիք և անուշահոտ ջուր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- դուխիներ և հոտավորիչներ հեղուկ վիճակում, քսուքների կամ պինդ տեսքո  
(ներառյալ ձողիկները), կազմված են բարձր խտության սպիրտում լուծված պին  
ծաղկային լուծամզուքների եթերայուղերից, բացարձակ ծաղկային լուծամզուքներից կա  
սինթետիկ հոտավետ նյութերի խառնուրդներից 

- արդուզարդի ջուր (նարդոսի ջուր, օդեկոլոն), նախատեսված է մարդու մարմնի  
անուշահոտություն տալու համար, օծանելիքի հետ համեմատած պարունակում է ավել  
քիչ քանակի եթերայուղեր, ավելի փոքր խտության սպիրտի մեջ 

 

20.42.11.500 և 20.42.11.700 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 20.42.11 
ենթակարգի պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 
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Բացառվում է՝ 

- ջրային թորվածքները և եթերայուղերի լուծույթները (20.53.10) 

- արդուզարդի քացախը (20.42.15) 

- սափրվելուց հետո օգտագործելու համար լոսյոնները և մարմնի համա  
հոտազերծիչները (20.42.19) 

20.42.11.500 Օծանելիք 
20.42.11.700 Ջուր արդուզարդի 
20.42.12 Կոսմետիկական միջոցներ շուրթերի և աչքերի հարդարման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շրթներկ և շուրթերի համար այլ միջոցներ 

- աչքերի համար ստվերներ և տուշ, հոնքերի ներկման համար մատիտներ և աչքեր  
համար այլ միջոցներ 

20.42.12.500 Միջոցներ կոսմետիկական շուրթերի հարդարման համար 
20.42.12.700 Միջոցներ կոսմետիկական աչքերի հարդարման համար 
20.42.13 Կոսմետիկական միջոցներ ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձեռքերի և ոտքերի մատնեհարդարման համար միջոցներ, այդ թվում՝ եղունգներ  
համար լաքեր, փայլեցման միջոցներ, եղունգների վրայից լաքերի հեռացմա  
բաղադրամասեր, ծլեպների հեռացման համար միջոցներ, ձեռքերի և ոտքեր  
մատնեհարդարման աշխատանքներում օգտագործվող այլ բաղադրամասեր  
բաղադրանյութեր 

 

Բացառվում է՝ 

- մաշկային մի քանի հիվանդությունների բուժման համար բժշկակա  
բաղադրամասերը, օրինակ՝ թիմորի բուժման համար քսուկները (21.20) 

- ոտքերի հոտազերծիչները և եղունգների և կենդանիների ճանկերի բուժման համա  
միջոցները (20.42.19) 

20.42.13.300 Միջոցներ կոսմետիկական ձեռքերի մատնահարդարման համար 
20.42.13.500 Միջոցներ կոսմետիկական ոտքերի մատնահարդարման համար 
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20.42.14 Կոսմետիկական կամ բուրավետ դիմափոշի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- դիմափոշի (այդ թվում կոմպակտ), ցանափոշի երեխաների համար (ներառյալ տալկ  
փոշին, չխառնված, չհոտավետացրած, փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար), ա  
փոշիներ, գրիմ 

20.42.14.000 Կոսմետիկական կամ բուրավետ դիմափոշի 
20.42.15 Կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի և հարդարման  համար, մաշկի 

պաշտպանական միջոցներ (ներառյալ արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի համար 
միջոցները), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կոսմետիկական նպատակներով կամ մաշկի խնամքի համար նախատեսվա  
միջոցներ (բացի դեղերից)՝ կոսմետիկական, կոլդ, հարդարման, մաքրման քսուքներ  
սնուցող քսուքներ մաշկի համար, տոնուսը բարձրացնող միջոցներ մաշկի համար  
լոսյոններ մարմնի համար, մանրածախ առևտրի համար փաթեթվածքներո  
կշռածրարված մաշկի խնամքի համար վազելին, բշտիկների և կորյակների դե  
բաղադրամասեր, որոնք նախատեսված են մաշկի մաքրման համար և չե  
պարունակում բարձր մակարդակի ակտիվ բաղադրիչներ, որպեսզի դրանք համարվե  
թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ միջոցներ, արդուզարդի քացախաթթու, որն իրենի  
ներկայացնում է քացախի կամ քացախաթթվի և սպիրտի հոտավետացրած խառնուրդ  
արևայրուքի դեմ կամ արևայրուքի համար միջոցներ և այլն 

Բացառվում է՝ 

- 20.41.31  ենթակարգի օճառը  

20.42.15.100 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի հարդարման համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

20.42.15.200 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի մաշկի մաքրման համար, այդ թվում` կոսմետիկայի 
հեռացման համար 

20.42.15.300 Միջոցներ կոսմետիկական դեմքի մաշկի խնամքի համար, այլ, ներառյալ լոսյոնները, 
քսուքները 

20.42.15.500 Միջոցներ կոսմետիկական մարմնի մաշկի խնամքի համար, ներառյալ լոսյոնները, 
քսուքները, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

20.42.15.700 Միջոցներ կոսմետիկական արևայրուքի համար 
20.42.15.900 Միջոցներ կոսմետիկական, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.42.16 Շամպուններ, լաքեր մազերի համար, միջոցներ մազերի գանգրացման կամ 

հարդարման համար  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լաքեր միայն մազերի համար  

20.42.16.300 Շամպուններ 
20.42.16.390 Շամպուններ, այլ 
20.42.16.500 Միջոցներ մազերի մշտատև գանգրացման կամ ուղղման համար 
20.42.16.700 Լաքեր մազերի համար 
20.42.17 Լոսյոններ և այլ միջոցներ մազերի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մազերի համար այլ միջոցներ, ինչպիսին են՝ բրիլիանտինները, յուղերը, քսուքները և 
մազերի հարդարման համար սևեռող միջոցները, ներկերը, գունազերծողները, 
մազերը լվանալու, ողողելու քսուքները և այլն 

 

Բացառվում է՝ 

- բացի գլխից մարդու մարմնի այլ մասերի մազերի համար միջոցները (20.42.19) 

20.42.17.200 Պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար 
20.42.17.300 Լոսյոններ և միջոցներ փրփրագոյացնող մազերի հարդարման համար 
20.42.17.500 Քսուքներ և բրիլիանտիններ մազերի համար 
20.42.17.700 Շամպուններ ներկող, ներկեր, գունազերծիչներ մազերի համար 
20.42.17.900 Միջոցներ մազերի համար, այլ 
20.42.18 Միջոցներ բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի համար, ներառյալ սևեռակիչ 

մածուկները ատամների պրոթեզների համար, թելեր ատամներ մաքրելու համար  
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- բոլոր տեսակի ատամի փոշիներ և մածուկներ, այդ թվում՝ 

- ատամի մածուկներ և ատամների խնամքի այլ միջոցներ, դրանք նյութեր են կամ 
պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են ատամի խոզանակի օգնությամբ 
ատամների հասանելի մակերեսների մաքրման և փայլեցման համար կամ այլ 
նպատակներով, ինչպիսին է կանխարգելիչ հակակարիեսային մշակումը, կարող են 
պարունակել հղկանյութեր կամ չպարունակել, օգտագործվել ատամնաբույժների 
կողմից, կամ ոչ 

- ատամների համար մաքրման միջոցներ, այսինքն ատամները մաքրելու համար 
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միջոցներ, անկախ նրանից, դրանք ունեն հղկանյութային հատկություններ, թե ոչ 

- բերանի խոռոչի համար ողողման էլիքսիրներ, անուշաբույր բաղադրամասեր 

- ատամի պրոթեզների սևեռման համար մածուկներ, ատամների համար փոշիներ և 
հաբեր 

- ատամների միջև եղած տարածության մաքրման համար թելեր, առանձին 
փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար 

20.42.18.500 Մածուկներ ատամի և փոշիներ ատամների մաքրման համար 
20.42.18.900 Միջոցներ բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի համար, ներառյալ ատամի 

պրոթեզների սևեռման համար մածուկները, ատամների համար փոշիները և հաբերը, 
էլիքսիրներ ողողման համար, բաղադրամասեր անուշաբույր բերանի խոռոչի համար, 
թելեր միջատամային տարածության մաքրման համար 

20.42.19 Սափրվելու համար միջոցներ. հոտազերծիչներ և միջոցներ քրտինքի դեմ. 
լոգանքի ընդունման համար միջոցներ, այլ օծանելիքային, կոսմետիկական և 
բուրավետ միջոցներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

 
- մինչև սափրումը, սափրման ժամանակ կամ հետո օգտագործվող բաղադրամասեր, 
ինչպիսին են սափրվելու համար քսուքները և փրփուրները, որոնք պարունակում են 
օճառ կամ այլ մակերևութաակտիվ օրգանական նյութեր, սափրվելուց հետո 
օգտագործելու համար լոսյոններ, շիբեր խորանարդիկի տեսքով և արյունը 
կանգնեցնող մատիտներ 

 
- միայն անհատական նշանակության հոտազերծիչներ մարմնի համար և քրտինքի 
դեմ միջոցներ (անտիպերսպիրանտներ) 
 

- միայն լոգանքի համար միջոցներ, ինչպիսին է հոտավետացված աղերը և փրփուր 
առաջացնող միջոցները, ինչպես օճառ և այլ մակերևութաակտիվ օրգանական 
նյութեր պարունակող, այնպես էլ չպարունակող և անձնական հիգիենայի այլ 
միջոցներ 

- մազերի հեռացման միջոցներ (դեպիլյատորներ) 

- հոտավետ նյութերով փաթեթներ, որոնք պարունակում են բույսերի մասեր, 
օգտագործվում են հագուստի պահարանների բուրավետացման համար 
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- հոտավետ թուղթ և կոսմետիկական բաղադրանյութով տոգորված կամ պատված 
թուղթ 

- կոնտակտային լինզաների և աչքի պրոթեզների պահման համար լուծույթներ, որոնք 
նախատեսված են դրանց մաքրման, ախտահանման, թրջման կամ կրելու համար 
հարմարավետությունը բարձրացնելու համար 

- բամբակե խծուծներ, նրբաթաղիքներ և ոչ հյուսվածքային նյութեր, որոնք 
տոգորված են, պատված կամ թրջված օծանելիքային կամ կոսմետիկական 
բաղադրամասերով 

- կենդանիների համար արդուզարդի պատրաստուկներ, ինչպիսին են՝ շների համար 
շամպունները, թռչունների համար փափկամազություն ստեղծելու համար լվացման 
միջոցները և այլն 

Բացառվում է՝ 

- սափրվելու համար կտորի տեսքով օճառը (20.41.31) 

20.42.19.300 Լոսյոններ, քսուքներ և այլ միջոցներ, օգտագործվող մինչև սափրումը, սափրման 
ժամանակ կամ հետո 

20.42.19.350 Լոսյոններ, օգտագործվող սափրվելու համար, սափրվելու ժամանակ և հետո 
20.42.19.370 Քսուքներ և այլ միջոցներ, օգտագործվող սափրվելու համար, սափրվելուց առաջ և 

հետո 
20.42.19.500 Հոտազերծիչներ և միջոցներ քրտինքի դեմ անհատական նշանակության 
20.42.19.700 Աղեր բուրավետացրած և բաղադրամասեր լոգանքի համար, այլ 
20.42.19.900 Միջոցներ կոսմետիկական անհատական նշանակության (օծանելիքային, 

արդուզարդի, մազերի հեռացման համար և այլն), այլ 
20.42.19.930 Միջոցներ կոսմետիկական անձնական հիգիենայի համար 
20.42.19.950 Միջոցներ կոսմետիկական մազերի հեռացման համար 
20.42.19.970 Միջոցներ կոսմետիկական երեխաների համար, բացի շամպուններից, քսուքներից և 

դիմափոշուց 
20.42.19.990 Միջոցներ կոսմետիկական անհաատկան նշանակության (օծանելիքային, 

արդուզարդի, մազերի հեռացման համար և այլն), այլ 
20.42.9  Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.42.99 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է՝ 

- եթերայուղերի լուծահանման և զտման ծառայությունները (20.53.99) 
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20.42.99.000 Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.5 Քիմիական այլ արտադրանք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, իրենցից ներկայացնում են խառնուրդներ, 
որոնց այրվելուց առաջանում են մեծ ծավալի վառելիքային գազեր (որոնք ստեղծում 
են նետողական ազդեցություն), հրաձգային զենքի նետողական (պրոպելենտ) 
վառոդների դեպքում, այրումը կատարվում է փակ տարածությունում և այնտեղ 
ստեղծվող ճնշումն արկերին տալիս է բարձր արագություն, հրթիռների նետողական 
(պրոպելենտ) վառոդների դեպքում, այրման ժամանակ ստեղծվում է մշտական ճնշում 
և նետողական ազդեցությունն ստեղծվում է ծայրափողակից գազերի դուրս նետման 
ժամանակ, դրանք պարունակում են բոցավառվող բաղադրամասեր և այրումը 
պահող բաղադրամասեր, դրանց թվին են դասվում՝ 

- սև վառոդ (հրացանային վառոդ), իրենից ներկայացնում է կալիումի նիտրատի կամ 
նատրիումի նիտրատի, ծծմբի և փայտածխի մանրամասն խառնված խառնուրդ, 
գույնը փոխվում է սևից մինչև դարչնագույն, խոնավածուծ է, օգտագործվում է որպես 
վառոդ սպորտային հրացանների համար (լինում է կլոր կամ տրամաչափված 
հատիկների տեսքով) և որպես պայթուցիկ նյութ (լինում է տարբեր չափի հատիկների 
կամ աղացած տեսքով) 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, օգտագործվում են հրաձգային զենքի մեջ, 
այդ թվում՝ անծուխ վառոդներ, որոնք պատրաստվում են նիտրոթաղանթանյութից 
(թաղանթանյութի նիտրատներ) և լուծիչներից կամ նիտրոթաղանթանյութիցից, որին 
ավելացվում է բարիումի նիտրատ կամ կալիումի նիտրատ, հիմնային մետաղների 
բիքրոմատներ և այլն և լուծիչներ կամ նիտրոգլիցերինի (գլիցերինի տրինիտրատ) և 
նիտրոթաղանթանյութի (բալիստիտ, կորդիտ և այլն) խառնումից, լինում են 
ձողիկների, սկավառակների, փաթիլների կամ հատիկների տեսքով և 
բաղադրամասային վառոդներ, դրանց բնութագիրը լավացնելու համար այրման 
ժամանակ կարող են ավելացվել այլ բաղադրամասեր՝ նիտրոգուանիդին, հեքսոգեն 
(1,3,5-տրինիտրո-1,3,5-տրիազինան) կամ օկտոգեն (1,3,5,7-տետրանիտրո-1,3,5,7-
տետրազոկան), ընդ որում դրանց հիմնական նյութը հանդիսանում է 
նիտրոթաղանթանյութը կամ նիտրոգլիցերինը 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ հրթիռների համար, այդ թվում՝ համածին 
նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, կազմված են նիտրոթաղանթանյութից և 
օրգանական նիտրատներից այլ նյութերի հավելումներով (կայունարարներ, 
բալիստիկ կատալիզատորներ և այլն), լինում են գլանաձև լիցքերի տեսքով և 
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նետողական (պրոպելենտ) բաղադրամասային վառոդներ, կազմված են այրումը 
պահող նյութերից (գերքլորատ, ամոնիակ, ամոնիակի նիտրատ և այլն) և 
վերականգնողից (սովորաբար սինթետիկ կաուչուկ), հնարավոր է նաև մետաղական 
վերականգնիչ (ալյումինիում և այլն)  

 

Բացառվում է՝ 

- անհատական միացությունները, քիմիապես որոշակի 

- 20.51.11 դիրքի պայթուցիկ բաղադրամասերը 

- նիտրոթաղանթանյութը (թաղանթանյութի նիտրատներ), այսինքն` 
նիտրոբջջանյութը (20.16.59) 

20.51 Պայթուցիկ նյութեր 
20.51.1 Պայթուցիկ նյութեր պատրաստի. կրակահաղորդ քուղեր. հարվածային 

հրապատիճներ կամ ճայթիչներ. բռնկիչներ. էլեկտրաճայթիչներ. հրավառելիք 
20.51.11 Վառոդներ և պատրաստի պայթուցիկ նյութեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, իրենցից ներկայացնում են խառնուրդներ, 
որոնց այրվելուց առաջանում են մեծ ծավալի վառելիքային գազեր (որոնք ստեղծում 
են նետողական ազդեցություն), հրաձգային զենքի նետողական (պրոպելենտ) 
վառոդների դեպքում, այրումը կատարվում է փակ տարածությունում և այնտեղ 
ստեղծվող ճնշումն արկերին տալիս է բարձր արագություն, հրթիռների նետողական 
(պրոպելենտ) վառոդների դեպքում, այրման ժամանակ ստեղծվում է մշտական ճնշում 
և նետողական ազդեցությունն ստեղծվում է ծայրափողակից գազերի դուրս նետման 
ժամանակ, դրանք պարունակում են բոցավառվող բաղադրամասեր և այրումը պահող 
բաղադրամասեր, դրանց թվին են դասվում՝ 

- սև վառոդ (հրացանային վառոդ), իրենից ներկայացնում է կալիումի նիտրատի կամ 
նատրիումի նիտրատի, ծծմբի և փայտածխի մանրամասն խառնված խառնուրդ, 
գույնը փոխվում է սևից մինչև դարչնագույն, խոնավածուծ է, օգտագործվում է որպես 
վառոդ սպորտային հրացանների համար (լինում է կլոր կամ տրամաչափված 
հատիկների տեսքով) և որպես պայթուցիկ նյութ (լինում է տարբեր չափի հատիկների 
կամ աղացած տեսքով) 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, օգտագործվում են հրաձգային զենքի մեջ, 
այդ թվում՝ անծուխ վառոդներ, որոնք պատրաստվում են նիտրոթաղանթանյութից 
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(թաղանթանյութի նիտրատներ) և լուծիչներից կամ նիտրոթաղանթանյութիցից, որին 
ավելացվում է բարիումի նիտրատ կամ կալիումի նիտրատ, հիմնային մետաղների 
բիքրոմատներ և այլն և լուծիչներ կամ նիտրոգլիցերինի (գլիցերինի տրինիտրատ) և 
նիտրոթաղանթանյութի (բալիստիտ, կորդիտ և այլն) խառնումից, լինում են 
ձողիկների, սկավառակների, փաթիլների կամ հատիկների տեսքով և 
բաղադրամասային վառոդներ, դրանց բնութագիրը լավացնելու համար այրման 
ժամանակ կարող են ավելացվել այլ բաղադրամասեր՝ նիտրոգուանիդին, հեքսոգեն 
(1,3,5-տրինիտրո-1,3,5-տրիազինան) կամ օկտոգեն (1,3,5,7-տետրանիտրո-1,3,5,7-
տետրազոկան), ընդ որում դրանց հիմնական նյութը հանդիսանում է 
նիտրոթաղանթանյութը կամ նիտրոգլիցերինը 

- նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ հրթիռների համար, այդ թվում՝ համածին 
նետողական (պրոպելենտ) վառոդներ, կազմված են նիտրոթաղանթանյութից և 
օրգանական նիտրատներից այլ նյութերի հավելումներով (կայունարարներ, 
բալիստիկ կատալիզատորներ և այլն), լինում են գլանաձև լիցքերի տեսքով և 
նետողական (պրոպելենտ) բաղադրամասային վառոդներ, կազմված են այրումը 
պահող նյութերից (գերքլորատ, ամոնիակ, ամոնիակի նիտրատ և այլն) և 
վերականգնողից (սովորաբար սինթետիկ կաուչուկ), հնարավոր է նաև մետաղական 
վերականգնիչ (ալյումինիում և այլն)  

- քիմիական նյութերի խառնուրդներ, որոնց այրման ժամանակ տեղի են ունենում 
ավելի ինտենսիվ ռեակցիաներ, քան նետողական (պրոպելենտ) վառոդների այրման 
ժամանակ, որի հետևանքով առաջանում են շատ մեծ ծավալի գազեր բարձր 
ջերմաստիճանում, որն ստեղծում է մեծ ճնշում ժամանակի շատ քիչ հատվածում, 
դրանց սովորաբար ավելացնում են զգայանվազեցնող ազդակներ հարվածի կան 
շփման նկատմամբ բաղադրամասերի զգայունությունը իջեցնելու համար, այդ 
պայթուցիկ նյութերի թվին են պատկանում՝ 

- գլիցերինի նիտրատների (նիտրոգլիցերին) և էթիլենգլիկոլի (նիտրոգլիկոլ) հիմքով 
խառնուրդներից կազմված պայթուցիկ նյութեր (դինամիտներ), հաճախ պարունակում 
են նաև այլ նյութեր, օրինակ՝ նիտրոթաղանթանյութ (նիտրոբջջանյութ), ամոնիակի 
նիտրատ, տորֆ, փայտի ալյուր, նատրիումի քլորիդ կամ հատիկավորված 
ալյումինիում 

- այլ օրգանական նիտրատների կամ նիտիոմիացությունների հիմքով 
խառնուրդներից կազմված պայթուցիկ նյութեր, օրինակ՝ TNT (2,4,6-
տրինիտրոտոլուոլ), հեքսոգենի, օկտոգենի, տետրիլի (N-մեթիլ-N,2,4,6-
տետրանիտրոանիլին), պենտրիտի (պենտաէրիտրիտոլ տետրանիտրատ, ETN) կամ 
TATB (1,3,5-տրիամինո-2,4,6-տրինիտրոբենզոլ) հիմքի վրա բաղադրամասեր 
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- ամոնիակի նիտրատի, գլիցերինից կամ գլիկոլից տարբերվող ակտիվացրած 
նյութերի հիմքով խառնուրդներից կազմված պայթուցիկ նյութեր, այդ թվում՝ 
ամոնալներ, ամատոլներ և ամոնիականիտրատային հեղուկ վառելիք (ANF0), նյութեր 
նիտրատային պայթուցիկ հատուկ լիցքավորած, կախույթներ պայթուցիկ՝ կազմված 
հիմնային մետաղների նիտրատների և ջրի խառնուրդից ակտիվացրած 
ամինանիտրատով կամ բարակ մանրացված ալյումինով, պայթուցիկ նյութեր 
«էմուլսարար»՝ կազմված հիմնային մետաղների նիտրատների ջրային լուծույթից, 
էմուլսացված հանքային յուղում 

- քլորատների կամ գերքլորատների հիմքով խառնուրդներից կազմված պայթուցիկ 
նյութեր, օրինակ՝ շեդիտներ, որոնք օգտագործվում են հանքահորերում  

- բռնկվող կամ հարուցող խառնուրդներ, որոնք չոր վիճակում ավելի զգայուն են 
հարվածի և շփման նկատմամբ, քան վերը նշված պայթուցիկ նյութերը, իրենցից 
ներկայացնում են, հիմնականում, կապարի ազիդի և կապարի 
տրինիտրոռեզորցինատի և տետրազենի հիմքով խառնուրդներ, դրանք պայթուցիկ 
են, օգտագործվում են հարվածային պայթուցիչների, շփանակ կամ բոցային 
վառիչների կամ պայթուցիկ նյութերի համար ճայթիչների (դետոնատորների) 
պատրաստման համար 

 

Բացառվում է՝ 

- անհատական միացությունները, քիմիապես որոշակի 

- 20.51.11 ենթակարգի պայթուցիկ բաղադրամասերը 

- նիտրոթաղանթանյութը (թաղանթանյութի նիտրատներ), այսինքն` 
նիտրոբջջանյութը (20.16.59) 

20.51.11.300 Վառոդներ նետողական (պրոպելենտ) 
20.51.11.500 Նյութեր պայթուցիկ պատրաստի, բացի նետողական (պրոպելենտ) վառոդներից 
20.51.12 Կրակահաղորդ քուղեր. ճայթեցնող քուղեր. ճայթիչներ. բռնկիչներ. 

էլեկտրաճայթիչներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բիկֆորդյան քուղեր (դանդաղ այրման կամ բիկֆորդյան քուղեր)` սարքեր, որոնք 
նախատեսված են բռնկիչի կամ ճայթիչի ուղղությամբ բոցի տեղափոխման համար, 
կազմված են մանածագործվածքե բարակ թաղանթից, խեժապատված կամ 
տոգորված են կաուչուկով կամ պլաստմասսայով, որի ներսում գտնվում է գծային 
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(ամբողջ երկարությամբ) սև վառոդի լիցքը 

- ճայթեցնող քուղեր` օգտագործվում են հարուցող ազդանշանը մեկ կամ ավելի 
ճայթիչներին տեղափոխելու համար, իրենցից ներկայացնում են ջրապաշտպան 
թաղանթ մանածագործվածքից կամ պլաստիկից (ճկուն քուղեր) կամ կապարից կամ 
անագից (կապարապատված և անագապատված քուղեր) պենտրիտից կամ այլ 
պայթուցիկ նյութից միջուկով 

- հարվածող պայթուցիչներ (հարվածող բռնկիչներ)` կազմված են ոչ մեծ բեռնարկղից, 
սովորաբար, մետաղական, որը, որպես կանոն, պարունակում է կապարի 
տրինիտրոռեզորցինատի (ստիֆնատի) (ստիֆնիկաթթվի կապարի աղ) հիմքով, 
տետրազենի և տարբեր օքսիդացնող և վերականգնող ազդակների հավելումներով 
խառնուրդ, դրանցից պատրաստված լիցքերը սովորաբար ունենում են 10-ից մինչև 
200մգ զանգված, նախատեսված են փամփուշտի թաղանթի հիմքին ամրացնելու 
համար և օգտագործվում են նետողական (պրոպելենտ) վառոդի վառման համար 

- շփական պայթուցիչներ կամ այրող փողակներ` կազմված են երկու համակենտրոն 
մետաղական կամ ստվարաթղթե փողակներից, որոնք պարունակում են տարբեր 
լիցքեր, ներքին փողում տեղադրված պայթող նյութն այրվում է ատամնավոր 
մետաղալարի դուրս հանման ժամանակ, որը բերում է երկու փողակների միջև 
վառոդի լիցքի այրմանը և հետագա այրմանը, օգտագործվում են նետողական 
վառոդների այրման համար 

- ճայթեցնող հրապատիճներ (դետոնատորներ)` կազմված են բռնկվող 
պայթուցիչների ոչ մեծ լիցքերից, օրինակ՝ պաշտպանիչ պատիճում մետաղից կամ 
պլաստիկից փողակի մեջ տեղադրված պենտրիտից, հեքսոգենից կամ տետրիլից, 
օգտագործվում են նետողական վառոդներից տարբերվող պայթուցիկ 
բաղադրամասերի այրման համար, որը սովորաբար կատարվում է դրանց մոտեցված 
բիկֆորդյան քուղի բոցի միջոցով  

- բռնկիչներ, այդ թվում՝ էլեկտրաբռնկիչներ, կազմված են էլեկտրաքուղային գլխիկից 
(կազմված է երկու մեկուսացված հաղորդիչներից, որոնց ծայրերում զոդված է 
մետաղից թելք, այն ամրակցվում է այրվող նյութից գնդիկին, որն օգտագործվում է 
վառոդի լիցքի կամ շփական պայթուցիկ նյութի այրման համար) և այրվող վառոդի, 
սովորաբար սև վառոդի, ոչ մեծ լիցքից, քիմիական բռնկիչներ և քիմիական 
բռնկիչներ, կազմված են գլանից, որի ներսում տեղադրված է քիմիական նյութով 
(օրինակ՝ ծծբական թթվով) լցված սրվակ և կալիումի քլորատի լիցքից, ընդ որում այդ 
երկու նյութերը բածանված են մետաղական դիաֆրագմայով, երբ սրվակը ջարդվում 
է, թթուն քայքայում է մետաղական դիաֆրագման և փոխազդեցության մեջ է մտնում 
կալիումի քլորատի հետ, որի ժամանակ անջատվում է մեծ քանակի տաքություն՝ 
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բերելով վառոդի լիցքի կամ բիկֆորդյան քուղի այրմանը  

- էլեկտրաճայթիչներ` կազմված են էլեկտրաքուղային գլխիկից, որը գտնվում է 
մետաղից փողակի մեջ (հնարավոր է պլաստիկից), բռնկիչային պայթուցիչի ոչ մեծ 
լիցքից (50 մգ-ից մինչև 500 մգ, սովորաբար կապարի ազիդի հիմքով, 
բաղադրամասով) և այլ պայթուցիկ նյութի (օրինակ՝ պենտրիտի, հեքսոգենի կամ 
տետրիլի) մեծ լիցքից, ներառվում են նաև էլեկտրաբռնկիչներ, որտեղ քուղային 
գլխիկը կարող է փոխարինված լինի նրանով, որ հիմնական պայթուցիչում 
ավելացվում է այղ բաղադրամասը էլեկտրահաղորդիչ դարձնող նյութ, որը թույլ է 
տալիս այրումն իրագործել էլեկտրական հոսանքով տաքացնելու հաշվին 

 
Բացառվում է՝ 

- պարաֆինապատված շերտերը կամ գլանիկները, որոնք օգտագործվում են 
հանքափորի լամպերում, ինչպես նաև խաղալիք հրացանների համար 
հրապատիճները (20.51.14) 

- արտադրատեսակներ, որոնք չեն պարունակում ոչ մի պայթուցիկ կամ բոցավառվող 
նյութեր (մանր հրապատիճներ, փողակներ, էլեկտրաապարատներ և այլն), որոնք 
դասակարգվում են համապատասխան իրենց նյութերի 

- սնամեջ քուղերը (25.40.13) 

20.51.12.500 Քուղեր բիկֆորդյան, քուղեր ճայթեցնող 
20.51.12.700 Պայթուցիչներ հարվածող և հրապատիճներ ճայթեցնող, բռնկիչներ և 

էլեկտրաճայթիչներ 
20.51.12.750 Պայթուցիչներ հարվածող և ճայթեցնող 
20.51.12.770 Բռնկիչներ և էլեկտրաճայթիչներ 
20.51.13 Հրավառելիք 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հրավառելիքներ (ռումբեր, մոմեր, հրթիռներ, լուսավորող ջահեր, բենգալյան 
լուցկիներ և կրակներ և այլն), որոնց նշանակությունը կայանում է դրանց այրման 
արդյունքում առաջացած ձայնային, լուսային կամ ծխային գործոններով հաճելի 
տպավորությունների ստեղծումը, ընդ որում այրումը ապահովվում է 
արտադրատեսակի սարքավորման մեջ տեղադրված վառոդի և այրվող 
էլեկտրաքուղի գլխիկի կամ բռնկիչի քուղի առկայությամբ  

20.51.13.000 Հրավառելիք 
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20.51.14 Հրթիռներ ազդանշանային, հրթիռներ անձրևային, մշուշի ազդանշաններ և այլ 
հրատեխնիկական միջոցներ, բացի հրավառելիք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տեխնիկական սարքեր, այդ թվում՝ ձայնային կամ լուսային ազդանշանային 
սարքեր, ինչպիսիք են՝ ծովերում օգտագործելու համար փրկարար հրթիռները, 
լուսաբռնկիչի փամփուշտները, ջահերը, ծխային ազդանշանները և ջահերը 
երկաթուղային կարիքների համար, ազդանշանային հրթիռները, կինոյի և 
հեռուստատեսության համար լուսային էֆեկտները, լուսավորող սարքերը, 
ցուցանակները, հրատեխնիկական հրապուրանքները և ծխարտադրող սարքերը 

- գյուղատնտեսական կամ արդյունաբերական օգտագործման սարքեր, ինչպիսիք են՝ 
հրթիռները, հակակարկտային հրթիռները, հակակայծակնային արկերը, 
գյուղատնտեսական կարիքների համար և խողովակաշարերում հոսակորուստները 
հայտնաբերելու համար ծխագեներատորները, ինչպես նաև կենդանիներին 
վախեցնելու համար ձայներ և բռնկումներ առաջացնող սարքեր 

- հրատեխնիկական խաղալիքներ, ինչպիսիք են՝ խաղալիք հրացանների համար 
հրապատիճները (փաթեթավորված ժապավեններով, թերթերով, գլաններով կամ կլոր 
պլաստիկական օղերով), կախարդական մոմերը, տոնական տորթերի մոմերը 

- պայթունավտանգ լամպերում օգտագործվող միջոցներ, որոնք նախատեսված ե  
հանքափորային գազերը հայտնաբերելու համար, դրանք անցկացնում ե  
մոտավորապես 4մմ լայնությամբ և 35սմ երկարությամբ բարակ մանածագործվածքայի  
ժապավեններ վրա, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա սովորաբար լինում է 30 այդպիս  
միջոցներ և ժապավենը այդ միջոցների հետ միասին հավաքում են գլանափաթեթներ  
տեսքով 

- այլ հրատեխնիկական սարքեր (օրինակ՝ հրթիռներ, ճայթիչ կապարապատվա  
հաղորդիչներ կտրելու համար, ոչ թե ճայթյունը փոխանցելու համար) 

 

Բացառվում է՝ 

- լուսաբռնկիչների համար նյութերը (20.59.12) 

- քիմլյումինեսցենտրման հաշվին լուսային էֆեկտներ ստեղծող արտադրատեսակներ  
(20.59) 

- գամման աշխատանքների կատարման կամ ներքին այրման շարժիչներում դատար  
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բռնկման համար, պայթուցիկ լիցք ունեցող փամփուշտները (25.40.13) 

20.51.14.000 Հրթիռներ ազդանշանային, հրթիռներ անձրևային, մշուշի ազդանշաններ և այլ 
հրատեխնիկական միջոցներ, բացի հրավառելիք 

20.51.2 Լուցկիներ 
20.51.20 Լուցկիներ 

 
Տվյալ ենակարգը ներառում է` 

- լուցկիներ, որոնք անհարթ մակերևույթին շփվելիս տալիս են բոց, սովորաբար 
պատրաստված են ստերայինային մոմով, պարաֆինե մոմով և այլնով տոգորված 
փայտե, ստվարաթղթե, մանածագործվածքե ձողից կամ երիզից և տարբեր 
քիմիական բոցավառվող նյութերից պատրաստված գլխիկից 

 

Բացառվում է` 

- բենգալյան լուցկիները և այլ հրատեխնիկական արտադրատեսակները, նույնիսկ 
եթե դրանք բոցավառվում են շփման միջոցով և ունեն լուցկիների տեսք (20.51.14) 

20.51.20.000 Լուցկիներ 
20.51.9 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.51.99 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.51.99.000 Պայթուցիկ նյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.52 Սոսինձներ 
20.52.1 Սոսինձներ 
20.52.10 Սոսինձներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կազեինատներ (կազեինի աղեր), որոնք ներառում են նատրիումի և ամոնիակի 
աղեր, դրանք օգտագործվում են սննդի խտանյութեր և դեղագործական արտադրանք 
պատրաստելու համար, կալցիումի կազեինատն օգտագործվում է սննդամթերքի 
պատրաստման համար և որպես սոսինձ, կախված դրա հատկություններից 

- կազեինի այլ ածանցյալներ, այդ թվում՝ քլորացրած, բրոմացրած, յոդացրած 
կազեինները և կազեինի տանատը (ստացված տանինի և կազեինի 
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փոխազդեցության արդյունքում), օգտագործվում են դեղագործության մեջ 

- կազեինային սոսինձներ, որոնք կազմված են կալցիումի կազեինատից կամ 
կազեինի և կավիճի (կալցիումի կարբոնատ), ոչ մեծ քանակների բորակի կամ 
ամոնիակի քլորիդի հավելումներով խառնուրդներից, որոնք սովորաբար լինում են 
փոշիների տեսքով 

 - ալբումիններ, բացի ձվի ալբումինից` բուսական կան կենդանական սպիտակուցներ, 
կենդանական սպիտակուցների թվին են պատկանում արյունից առանձնացված 
ալբումինը (շիճուկային ալբումին), կաթի ալբումինը (լակտոալբումին) և ձկան 
ալբումինը, լուծվում են ինչպես հիմքերում, այնպես էլ ջրում, տաքացման ժամանակ 
լուծույթները մակարդվում են, ներառվում են նաև շիճուկային սպիտակուցի 
խտանյութերը, որտեղ շիճուկային սպիտակուցի պարունակությունը կազմում է 80 
զանգ.% -ից ավելի չոր նյութի հաշվարկով, հանդես են գալիս մածուցիկ հեղուկների, 
թափանցիկ դեղին փաթիլների կամ ոչ բյուրեղային սպիտակ, կարմրավուն կամ 
դեղնավուն փոշիների տեսքով, օգտագործվում են սոսնձի, սննդամթերքի, 
դեղագործական արտադրանքի պատրաստման համար, կաշվի մշակման, գործվածքի 
կամ թղթի մշակման, գինու կամ այլ խմիչքների պարզեցման համար 

- ալբումինատներ (ալբումինի աղեր) և ալբումինի այլ ածանցյալներ. հատկապես  
երկաթի և սնդիկի ալբումինատները, բրոմացված և յոդացված ալբումինները  
տանալգինները (ստացված տանինն ալբումինի հետ միացման արդյունքում) 

 - դոնդողանյութ` ջրում լուծվող սպիտակուցային նյութ, ստացվում է կաշիներից  
կռճիկներից, ոսկորներից, ջլերից և կենդանական ծագման այլ նյութերից, սովորաբար  
դրանց մշակման արդյունքում թթուների ավելացմամբ կամ առանց ավելացման, ջր  
հետ այն կազմում է թափանցիկ դոնդողանման զանգված, օգտագործվում է թղթի կա  
գործվածքի սոսնձման համար, տպագրական գործում, պլաստմասսայի պատրաստմա  
համար, ներկայացվում է բարակ, թափանցիկ, համարյա անգույն, անհոտ թերթեր  
տեսքով (այն պայմանով, որ թերթերն ունենան ուղղանկյան տեսք, անկախ նրանից  
դրանք ներկված են կամ մակերևույթը մշակված է, թե ոչ), ինչպես նաև սալիկների  
սկավառակների, փաթիլների, փոշիների տեսքով 

- դոնդողանյութի ածանցյալներ, դրանց թվին են դասվում՝ դոնդողանյութի տանատը  
դոնդողանյութի բրոմտանատը 

 

- ձկան սոսինձ (թառափի)` ստացվում է մի քանի ձկների պարկերի մեխանիկակա  
մշակումից, հատկապես թառափի, գտնվում է պինդ վիճակում, սովորաբար բարա  
կիսաթափանցիկ թերթերի տեսքով, օգտագործվում է որպես պարզեցնող միջո  
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խմիչքների արտադրության և դեղագործության մեջ 

- կենդանական ծագման այլ սոսինձներ` չմաքրված դոնդողանյութ, որն օգտագործվու  
է որպես սոսինձ, կարող է պարունակել հավելումներ, օրինակ՝ պահածոյացնող նյութեր  
գունանյութեր կամ մածուցիկությունը կարգավորող ազդակներ 

- ոսկրից սոսինձ, կաշվից սոսինձ, նյարդային թելքերից սոսինձ, ջիլերից սոսինձ` լինու  
են դեղինից մինչև դարչնագույն և սովորաբար ներկայացված են հաստ, ավելի պինդ  
ավելի փխրուն թերթերի տեսքով, քան չմշակված դոնդողանյութը, ինչպես նա  
գնդիկների, փաթիլների տեսքով 

- ձկան սոսինձներ (բացի թառափից)` ստացվում են ձկների թափոնների տաք ջրո  
մշակման արդյունքում և ունեն դոնդողանման հեղուկի տեսք 

- դեքստրինի սոսինձներ, կազմված դեքստրինի ջրային լուծույթից կամ խառնված ա  
նյութերի հետ (օրինակ՝ մագնիումի քլորիդի հետ) 

- օսլայից սոսինձներ` ստացվում են հիմքով (օրինակ՝ նատրիումի հիդրօքսիդով) օսլայ  
մշակման եղանակով  

- սոսինձներ, կազմված չմշակված օսլայից, բորակից և թաղանթանյութի ջրում լուծվո  
ածանցյալներից կամ կազմված չմշակված օսլայից, բորակից և օսլայի եթերներից 

 - մանրածախ առևտրի համար կշռածրարված 1 կգ-ից ոչ ավելի զտաքաշ կշռով որպե  
սոսինձներ և հարակցանյութեր օգտագործվող արտադրանք (եթե այդ արտադրանքը  
բացի որպես սոսինձ և հարակցանյութ օգտագործելուց, ունի նաև այլ նշանակություն  
օրինակ՝ դեքստրինը, հատիկավորված մեթիլթաղանթանյութը, ներառվում է տվյա  
դիրքում, եթե փաթեթի վրա կան ցուցումներ,որոնք վկայում են, որ այդ արտադրանք  
կիրառվում է որպես սոսինձ և հարակցանյութ), որոնց փաթեթվածքներն իրենցի  
ներկայացնում են ապակե շշեր կամ բանկաներ մետաղական արկղեր կա  
պարկուճներ, ստվարաթղթե և թղթե փաթեթներ, երբեմն դրանք լինում են ուղղակ  
թղթե ժապավեններ, որի մեջ փաթաթված են, օրինակ՝ ոսկրի սոսնձի սալիկները  
երբեմն սոսնձի կամ հարակցանյութի հետ միասին փաթաթվում է նա  
համապատասխան վրձին (այդպիսի վրձինները դասակարգվում են սոսնձի կա  
հարակցանյութի հետ, այն պայմանով, որ դրանք լինեն մեկ փաթեթվածքի մեջ)  

- այլ սոսնձային և հարակցանյութային բաղադրամասեր, որոնք ներառված չեն ուրի  
խմբավորումներում, այդ թվում՝ սնձանի սոսինձները (ստացվում են սնձանից, որ  
տալիս է մասնակի խմորման շնորհիվ լուծելիություն, լինում են փաթիլների տեսքով  
գույնը տատանվում է դեղինից մինչև դարչնագույն), բնական խեժերից քիմիակա  
մշակմամբ ստացված այլ սոսինձները և հարակցանյութերը, սիլիկատների հիմքո  
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հարակցանյութերը, 20.16 դասի պոլիմերներից կամ դրանց խառնուրդներից հատու  
որպես հարակցանյութեր օգտագործելու համար պատրաստված պատրաստուկները  
որոնք, բացի թույլատրելի հավելումներից (լցանյութեր, պլաստիֆիկատորներ, լուծիչներ  
գունանյութեր), պարունակում են նաև այլ լրացուցիչ նյութեր (օրինակ՝ մոմեր  
հարակցանյութերը, որոնք կազմված են կաուչուկի, օրգանական լուծիչների  
լցանյութերի, ռետինացնող ազդակների և խեժերի խառնուրդներից 

20.52.10.100 Սոսինձներ կազեինային, կազեինատներ և ածանցյալներ կազեինի, այլ 
20.52.10.130 Սոսինձներ կազեինային 
20.52.10.150 Կազեինատներ և ածանցյալներ կազեինի, այլ 
20.52.10.200 Ալբումիններ, բացի ձվի ալբումինից, ալբումինատներ և ածանցյալներ ալբումինի, այլ 

20.52.10.500 Սոսինձ ոսկրի, սոսինձներ կենդանական ծագման, այլ 
20.52.10.600 Սոսինձներ, պարունակող դեքստրիններ կամ օսլաներ ձևափոխված, այլ 
20.52.10.900 Սոսինձներ պատրաստի և հարակցանյութեր պատրաստի, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
20.52.9 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.52.99 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.52.99.000 Սոսինձների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.53 Եթերային յուղեր 
20.53.1 Եթերային յուղեր 
20.53.10 Եթերային յուղեր 

 
24.63.10.200 և 24.63.10.300 ստորադիրքերը ներառում են եթերայուղեր, 

ներառյալ պինդ և բացարձակ ծաղկային լուծամզուքները, հոտավետ լուծամզուքներ 
(ռետինոիդներ), լուծամզված խեժեր, դրանք են՝ 

- եթերայուղեր` հանդիսանում են օծանելիքի, սննդի և այլ արդյունաբերական 
բնագավառների համար որպես հումք, ունեն բուսական ծագում, սովորաբար ունենում 
են բարդ բաղադրամաս և պարունակում են սպիրտներ, ալդեհիդներ, կետոններ, 
ֆենոլներ, բարդ եթերներ, պարզ եթերներ և տերպեններ տարբեր չափամասերով, 
դրանց մեծ մասը ցնդող է և թղթի վրա դրանցից մնացած բիծը արագ անհետանում է 

- ծաղկային պինդ լուծամզուքներ` ստացվում են լուծիչների (նավթային եթերի, 
բենզոլի, ացետոնի կամ տոլուոլի) օգնությամբ թարմ բուսական ծագմամբ նյութերի 
լուծամզման եղանակով, դրանք, շնորհիվ բուսական մոմերի առկայության, լինում են 
պինդ կամ կիսապինդ, մոմերի հեռացումից հետո ստացվում են բացարձակ 
ծաղկային լուծամզուքներ՝ բացարձակներ (դրանք նույնպես դասակարգվում են այս 
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դիրքում) 

- հոտավետ լուծամզուքներ (ռետինոիդներ)` օգտագործվում են որպես սևեռիչներ 
(ֆիքսաժներ) օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրության մեջ, օճառի 
արդյունաբերության մեջ և մակերևութաակտիվ նյութերի արտադրության մեջ, 
հիմնականում կազմված են չցնդող նյութերից, ստացվում են օրգանական լուծիչով 
լուծամզման կամ գերկրիտիկական հեղուկով լուծամզման եղանակով բջջանյութ 
չպարունակող բնական բուսական հոտավետ չորացրած նյութերից (բուսախեժից, 
բնական խեժերից, բևեկնից կամ լուծամզված եթերայուղերից) և բնական հոտավետ 
չորացրած կենդանական ծագումով նյութերից (օրինակ՝ կուղբի շիթերից, մշկից)  

- լուծամզված խեժեր` ստացվում են բջջանյութ պարունակող բնական բուսական 
հումքից (սովորաբար համեմունք կամ հոտավետ բույսեր) և օրգանական լուծիչով կամ 
գերկրիտիկական հեղուկով լուծամզմամբ, դրանք պարունակում են ցնդող հոտավետ 
տարրեր (օրինակ՝ եթերայուղեր) և չցնդող համային տարրեր (օրինակ՝ խեժեր, 
ճարպային յուղեր, կծու բաղադրամասեր), որոնք տալիս են համեմունքի կամ 
բուրավետ բույսի բնորոշ հոտ կամ համ (եթերայուղերը, ռետինանմանները և 
լուծամզված խեժերը պարունակում են դրանց լուծամզման ժամանակ օգտագործված 
ոչ մեծ քանակի լուծիչներ, օրինակ՝ էթիլ սպիրտ) 

 
- ճարպերում, չցնդող յուղերում, մոմերում և այլ նմանատիպ նյութերում եթերայուղերի 
խտանյութեր` ստացվում են բույսերից և ծաղիկներից եթերայուղերի լուծամզմամբ 
ճարպերի, չցնդող յուղերի, վազելինի, պարաֆինային մոմերի և այլն օգտագործման 
միջոցով, ինչպես նորմալ ջերմաստիճանում, այնպես էլ տաքացումով (անֆլերաժ, 
կակղացում կամ ավտոկլավացում), այդ պատճառով դրանք ընդունում են ճարպերում, 
չցնդող յուղերում և այլնում եթերայուղերի տեսք 

- տերպենային կողմնակի նյութեր, որոնք առանձնանում են եթերայուղերից 
չափազատիչ թորման կամ այլ եղանակներով, օգտագործվում են ձեռքի օճառների 
հոտավետացման կամ մի շարք սննդամթերքի հոտավետացման համար 

- ջրային թորվածքներ և եթերայուղերի ջրային լուծույթներ, ստացվում են ջրային 
գոլորշով թորման եղանակով բույսերից եթերայուղերի լուծամզման արդյունքում 
որպես թորվածքի ջրային մաս, եթերայուղերի պարզվածքազատումից հետո ջրային 
թորվածքները պահպանում են հոտավետությունը, շնորհիվ ոչ մեծ քանակի 
եթերայուղերի առկայության, դրանցից մի քանիսը պարունակում են որոշ քանակի 
սպիրտ 

- եթերայուղերի ջրային լուծույթներ, ամենաշատ տարածված ջրային թորվածքները և 
լուծույթներն են՝ նարնջի ծաղիկները, վարդը, դեղային ճակնդեղամաթը (մելասը), 
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դաղձը, ֆենհելը, դեղային դափնեկեռասը, լայմայի ծաղիկները և այլն    

 

Բացառվում է՝ 

- մազերի համար «պոմադա» անվանումով հայտնի բաղադրանյութը (20.42.17) 

- եթերայուղերից (օրինակ՝ թորած տերպենները), հոտավետ լուծամզուքներից 
առանձնացված կամ սինթեզի եղանակով ստացված որոշակի քիմիական 
բաղադրամասով առանձին միացությունները  

- չոր թորման կամ սուլֆատային բևեկնախեժը, թորմամբ կամ փշատերև ծառերի 
ուրիշ մշակմամբ ստացված այլ տերպենային յուղերը (20.14.71)  

- հետևյալ խառնուրդները, այն պայմանով, որ դրանք օգտագործվում են որպես հում  
օծանելիքի, սննդամթերքի և խմիչքների (օրինակ՝ հրուշակեղեն  
արտադրատեսակների, սննդամթերքի և խմիչքների բուրավետացման համար  
արտադրության մեջ կամ արդյունաբերության այլ բնագավառներում՝ 

- եթերայուղերի խառնուրդներ 

- բուրավետ լուծամզուքների խառնուրդներ 

- լուծամզված խեժերի խառնուրդներ 

- սինթետիկ բուրավետ նյութերի խառնուրդներ 

- երկու կամ ավելի բուրավետ նյութերից (եթերայուղեր, լուծամզուքներ բուրավետ կա  
սինթետիկ բուրավետ նյութեր) կազմված խառնուրդներ 

- մեկ կամ ավելի բուրավետ նյութերից կազմված խառնուրդներ (եթերայուղեր  
ռետինանմաններ, լուծամզված խեժեր կամ սինթետիկ բուրավետ նյութե  
նոսրացուցիչների կամ կրողների հավելումներով, ինչպիսիք են՝ բուսական յուղերը  
դեքստրոզան կամ օսլան)  

- խառնուրդներ, այդ թվում նոսրացուցիչով կամ կրողով կամ սպիրտ պարունակողով  
այլ խմբերի մթերքով (օրինակ՝ համեմունքներ), մեկ կամ ավելի բուրավետ նյութերո  
(եթերայուղերով, բուրավետ լուծամզուքներով, լուծամզված խեժերով կամ բուրավետ 
սինթետիկ նյութերով), այն պայմանով, որ վերջիններս առաջացնում են տվյա  
խառնուրդի հիմքը 

- խառնուրդներ, որոնք ստացվում են եթերայուղից կամ բուրավետ լուծամզուքից մե  
կամ մի քանի բաղադրամասերի հեռացումով, օրինակ՝ մենթոնի յուղը (ստացվա  
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դաղձի յուղի սառեցումից, մենթոնի մեծ մասի հեռացման համար բորաթթվով հետագա 
մշակմամբ և պարունակող 63% մենթոն և 16% մենթոլ), սպիտակ կամֆորայի յուղ  
(ստացված քափուրի յուղի սառեցումից, քափուրի և սաֆրոլի մեծ մասի հեռացմա  
համար հետագա թորմամբ և պարունակող 30%-ից մինչև 40% ցինեոլ ավելացվա  
դիպենտեն, պինեն, կամֆեն և այլն), գերանիոլը (ստացված ցիտրոնելային յուղ  
չափաբաժնային թորմամբ և պարունակող 50%-ից մինչև 77% գերանիոլի տարբե  
քանակությունների ցիտրոնելոլի և ներոլի հետ միասին) 

- օծանելիքի հիմքեր, որոնք կազմված են եթերայուղերի խառնուրդներից  
սևեռիչներից, որոնք պատրաստ չեն օգտագործման համար մինչև սպիրտ  
ավելացումը, լուծույթներ սպիրտում (օրինակ՝ էթիլային, իզոպրորիլային սպիրտում  
որոնք պարունակում են 80% սպիրտ, մեկ կամ մի քանի հոտավետ նյութեր, այ  
պայմանով, որ այդ լուծույթներն օգտագործվում են որպես հումք օծանելիքի  
սննդամթերքի, խմիչքների և այլ արդյունաբերական արտադրանքների համար 

 
Բացառվում է՝ 

- սպիրտ պարունակող բարդ պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են տարբե  
նյութերի հիմքի վրա, բացի բուրավետ նյութերից, խմիչքների արտադրության մե  
(10.89) 

- 11.01.10 ենթակարգի 80%-ից պակաս սպիրտ պարունակող և 15.92.11 ենթակարգ  
80%-ից ոչ պակաս սպիրտ պարունակող սպիրտային լուծույթները 

- բնական խեժերը (02.30.12) 

- ուրիշ խմբերում չներառված բնական լուծամզուքները, օրինակ՝ ջրալուծամզվա  
խեժերը, որոնք պարունակում են ցնդող բաղադրամասեր և, որպես կանոն, (  
տարբերություն հոտավետ նյութերի), շատ մեծ քանակի այլ բուսական նյութեր (10.89.15  

- բուսական կամ կենդանական ծագման ներկող նյութերը (20.12.22) 

- եթերայուղերը, բուրավետ լուծամզուքները (ռետինանմանները) և լուծամզված  
չափաբաժանման ենթարկված կամ այլ եղանակով ձևափոխված (տարբերվո  
տերպենային ածխաջրածինների հեռացումից) խեժերը, եթե ստացված բաղադրանյութ  
դառնում է զգալի տարբեր սկզբնականից, օրինակ՝ ստացված նոսրացուցիչների կա  
այնպիսի կրողների, ինչպիսին են՝ բուսական յուղը, դեքստրոզան կամ օսլան  
ավելացումով (20.53.10) 

20.53.10.200 Յուղեր եթերային 
20.53.10.300 Ռետինոիդներ 
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20.53.10.500 Խտանյութեր եթերայուղերի ճարպերում, չցնդող յուղերում, մոմերում կամ համանման 
նյութերում, թորվածքներ ջրային և լուծույթներ ջրային եթերայուղերի 

20.53.10.700 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի 
20.53.10.750 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի, սննդի արդյունաբերության և խմիչքների 

արտադրության մեջ օգտագործվող տեսակի 
20.53.10.790 Խառնուրդներ բուրավետ նյութերի, այլ 
20.53.9 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.53.99 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.53.99.000 Եթերային յուղերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.59 Քիմիական այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.59.1 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ, ակնթարթային լուսանկարների համար 

ժապավեններ. քիմիական կազմություններ և լուսանկարչությունում օգտագործվող 
անխառն մթերք   

20.59.11 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ, ակնթարթային լուսանկարների համար 
ժապավեններ` լուսազգայուն, չլուսակայած. թուղթ լուսանկարչական  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լուսաթիթեղներ և հարթ լուսաժապավեններ, ներառյալ սկավառակի տեսքով 
ժապավենները`  ներկայացնում են չլուսակայած նյութեր և սովորաբար պատված են 
զգայունացած էմուլսիայով, պատրաստվում են ցանկացած նյութից, բացի թղթից, 
ստվարաթղթից և մանածագործվածքեղենից (24.64.11.700), հիմնականում 
օգտագործվող նյութերը համարվում են ապակին և թաղանթանյութի ացետատը, 
պոլիէթիլենտերեֆտալատը կամ այլ պլաստիկները (հարթ փաթեթային ժապավենի 
կամ ձևաչափային լուսաժապավենի համար) և մետաղը կամ քարը 
(լուսամեխանիկական գործընթացների համար), որոշ ժապավեններ,որոնք 
լուսակայումից և մշակումից հետո օգտագործվում են տպագրության համար, չեն 
պատվում էմուլսիայով, բայց ամբողջովին կամ մեծ մասով կազմված են լուսազգայուն 
պլաստիկներից, կարող են ամրացված լինել մետաղից կամ այլ նյութից տակդիրի 
վրա, դրանց մի մասը պետք է ունենան սեփական աստիճանի զգայունություն՝ 
ուժեղացող մինչև լուսակայում, օգտագործվում են սիրողական լուսանկարչության և 
մասնագիտական կարիքների համար որպես թիթեղներ, ձևաչափային ժապավեններ, 
լուսամեխանիկական գործընթացների, օրինակ՝ լուսափորագրության, 
լուսավիմագրության և այլնի համար որպես թիթեղներ, որպես ռենտգենյան 
ժապավեններ և թիթեղներ, հատուկ թիթեղները և ձևաչափային ժապավեններն 
օգտագործվում են ջերմագրության, միկրոլուսանկարչության, աստղագիտության, 
օդային նկարահանման համար և այլն 
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- ակնթարթային լուսանկարչության համար հարթ ժապավեններ, որոնք նույնպես 
զգայունացած են, չլուսակայած, կազմված են ցանկացած նյութից զգայուն թերթից 
(նեգատիվ), հատուկ մշակված թղթի թերթից (պոզիտիվ) և երևակիչից, կարող են 
լինել փաթեթով (կասետ կամ թիթեղյա տուփ), որոնք նախատեսված են անմիջապես 
խցի մեջ դնելու համար կամ տուփերի մեջ, որոնք պարունակում են մի քանի 
առանձին թերթեր  

- լուսաժապավեններ գլանափաթեթներով (այսինքն ոչ հարթ), զգայունացած, 
չլուսակայած, ցանկացած նյութերից, բացի թղթից, ստվարաթղթից կամ 
մանածագործվածքից, հիմնականում լինում են պոլիէթիլենտերեֆտալատից, 
թաղանթանյութի ացետատից կամ համանման ճկուն նյութերից, կարող են լինել 
ծակատված կամ չծակատված, դրանք են՝ կինեմատոգրաֆիական ժապավենները, 
որոնց լայնությունը լինում է 35մմ,16մմ, 9,5մմ կամ 8մմ, գլանափաթեթներով 
ժապավենները դիապոզիտիվ խցերի համար, լուսաժապավենները, որոնք 
կտրատված չեն օգտագործվող չափով, կարող են օգտագործվել սիրողական, 
տեխնիկական, լուսամեխանիկական, գիտական, ռենտգենագրության 
(գլանափաթեթներով ռենտգենյան ժապավենները հիմնականում ունեն երկու կողմից 
զգայուն շերտեր) և այլ նպատակներով 

- ակնթարթային լուսանկարչության համար գլանափաթեթներով ժապավեններ, 
որոնք բաղկացած են ցանկացած նյութերի զգայունացած ժապավեններից ՝ 
թաղանթանյութի ացետատից, պոլիէթիլենտերեֆտալատից կամ պլաստիկից և այլն 
(նեգատիվ), հատուկ մշակված թղթի թերթից (պոզիտիվ) և երևակիչից   
- չլուսակայած, զգայունացած, հարթ կամ գլանափաթեթներով լուսանկարչական 
թուղթ, ստվարաթուղթ և մանածագործվածք, դրանք են՝ պոզիտիվ լուսանկարներ 
ստանալու համար թուղթը և մանածագործվածքը, այսպես կոչված «թղթե 
թիթեղները» և «թղթե ժապավենները», որոնք օգտագործվում են նեգատիվների 
ստացման համար, ֆեռիցիանիդային, ֆեռոգալատային թուղթը  

 

Բացառվում է՝ 

- չլուսակայած, զգայունացած, հարթ կամ գլանափաթեթներով ակնթարթայի  
լուսանկարչության համար ժապավենները (20.59.11) 

- մշակված, բայց չզգայունացած թուղթը, ստվարաթուղթը կամ մանածագործվածքը  
օրինակ՝ ալբումինով, դոնդողանյութով, բարիումի սուլֆատով, ցինկի օքսիդով և այլնո  
պատված թուղթը (17) 
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- երևակայած լուսանկարչական թուղթը, ստվարաթուղթը կամ մանածագործվածքը (18) 

- զգայունացած, չլուսակայած ակնթարթային լուսանկարչության համար հարթ 
ժապավենները (20.59.11) 

- չզգայունացած հարթ թիթեղները և ժապավենները (դասակարգվում ե  
համապատասխան այն նյութերի, որոնցից պատրաստված են) 

- չզգայունացած պլաստիկից ժապավենները (22.21) 

- մեխանիկական ձայնագրման համար չձայնագրվաժ ժապավենները (26.80.11) 

- թղթից ժապավենները (օրինակ՝ «թղթե ժապավենները», որոնք օգտագործվում ե  
նեգատիվների ստացման համար), ստվարաթղթից կամ մանածագործվածքի  
ժապավենները (20.59.11) 

- զգայունացած, չլուսակայած ակնթարթային լուսանկարչության համա  
գլանափաթեթներով ժապավեններրը (20.59.11) 

- չզգայունացած թիթեղները և հարթ ժապավենները (դասակարգվում ե  
համապատասխան այն նյութերի, որոնցից պատրաստված են) 

- չլուսակայած գլանափաթեթներով ժապավենները (20.59.11) 

- թղթից ժապավենները (օրինակ՝ «թղթե ժապավենները», որոնք օգտագործվում ե  
նեգատիվների ստացման համար), ստվարաթղթից կամ մանածագործվածքի  
ժապավենները (20.59.11)  

20.59.11.300 Լուսաթիթեղներ և լուսաժապավեններ հարթ, զգայունացած, չլուսակայած, 
ցանկացած նյութերից, բացի թղթից, ստվարաթղթից կամ մանածագործվածքեղենից, 
ժապավեններ հարթ ակնթարթային լուսանկարչության համար, զգայունացած, 
չլուսակայած 

20.59.11.500 Լուսաժապավեններ գլանափաթեթներով, զգայունացած, չլուսակայած, ցանկացած 
նյութերից, բացի թղթից, ստվարաթղթից կամ մանածագործվածքեղենից, 
ժապավեններ գլանափաթեթներով ակնթարթային լուսանկարչության համար, 
զգայունացած, չլուսակայած 

20.59.11.700 Թուղթ, ստվարաթուղթ և մանածագործական նյութեր լուսանկարչական 
զգայունացած, չլուսակայած 

20.59.12 Լուսանկարչական էմուլսաներ. լուսանկարչական նպատակներով օգտագործվող 
քիմիական մթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- էմուլսիաներ 
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- երևակիչներ (օրինակ՝ հիդրոքինոն, կատեխին, պիրոգալոլ, ֆենիդոն, -N-
մեթիլամինաֆենոլսուլֆատ և դրանց ածանցյալները), էլեկտրաստատիկ եղանակով 
փաստաթղթերի վերարտադրման համար երևակիչներ 

- սևեռակիչներ (օրինակ՝ նատրիումի թիոսուլֆատ, նատրիումի մեթահիդրոերկսուլֆիտ, 
ամոնիումի թիոսուլֆատ, ամոնիումի, նատրիումի կամ կալիումի թիոցիանատ) 

- ինտենսիֆիկատորներ և ռեդուկտորներ, պատկերի խտության ուժեղացման կամ 
մեղմացման համար նյութեր են (օրինակ՝ կալիումի բիքրոմատ, քլորասնդիկ, ամոնիումի 
պերսուլֆատ) 

- տոներներ պատկերի գույնի ձևափոխման համար (օրինակ՝ նատրիումի սուլֆիդ) 

- երևակումից և սևեռակումից հետո բծերի հեռացման համար մաքրիչներ (օրինակ՝ 
կալիական շիբեր) 

- լուսաբռնկիչի համար նյութեր, հիմնականում բաղկացած են ալյումինից կամ 
մագնեզիումից, ունեն փոշու, հաբերի, թաղանթի տեսք, երբեմն խառնված են այլ 
նյութերի հետ  

- երկու կամ ավելի նյութերի խառնուրդից ստացված պատրաստուկներ, որոնք 
օգտագործվում են լուսանկարչության մեջ 

 
Բացառվում է՝ 

- լուսանկարչական պատկերների ստացման ժամանակ անմիջապես չօգտագործվող 
օժանդակ նյութերը (օրինակ՝ լուսանկարի տեղակայման համար սոսինձը, 
նեգատիվների և պոզիտիվների համար պաշտպանիչ լաքերը և ջնարակները, ռետուշի 
համար ներկերը, մատիտները և այլն) 

- լուսաբռնկիչի լամպերը (26.70.17) 

20.59.12.000 Լուսանկարչական էմուլսաներ. լուսանկարչական նպատակներով օգտագործվող 
քիմիական մթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

20.59.2 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր. 
կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային խառնուրդներ 
մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող նյութերի  

20.59.20 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր. 
կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային խառնուրդներ 
մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող նյութերի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- կենդանական կամ բուսական ճարպեր և յուղեր և դրանց չափամասերը, եփած  
օքսիդացած, ջրազրկված, սուլֆատացված, վակուումի կամ իներտ գազի միջավայրու  
ջերմության միջոցով պոլիմերացված կամ քիմիապես ձևափոխված ցանկացած ա  
եղանակով, բացի 10.41.60 ենթակարգում դասակարգվողներից 

- եփած կամ օքսիդացած յուղեր, որոնք ստացվում են յուղերի տաքացման ժամանակ  
սովորաբար ոչ մեծ քանակի օքսիդացնող ազդակների հավելումով, օգտագործվում ե  
լաքերի և ներկերի արդյունաբերության մեջ 

- փչված յուղեր, դա մասնակի օքսիդացված և պոլիմերացված յուղեր են, որոն  
ստացվում են ջերմության օգտագործմամբ յուղի միջով օդի ներփչումով, օգտագործվու  
են մեկուսացնող լաքերի արտադրության մեջ, կաշվի նմանակման և հանքային յուղեր  
հետ խառնուրդում քսայուղերի արտադրության մեջ), օրինակ՝ լինօքսին, կիսապին  
կաուչուկանման նյութ, որը հանդիսանում է բարձրաօքսիդացած վուշե յուղ 

- ջրազրկված գերչակի յուղ, որն ստացվում է կատալիզատորի ներկայությամբ գերչակ  
յուղի ջրազրկման միջոցով, օգտագործվում է լաքերի և ներկերի արտադրությունում 

- սուլֆատացված յուղեր, դրանք յուղեր են, որոնք մշակված են ծծմբով կամ քլորայի  
ծծմբով, որը մոլեկուլներում առաջացնում է պոլիմերացում, դրանք ավելի շուտ ե  
չորանում և առաջացնում են թաղանթ, որն ավելի քիչ ջուր է կլանում, քան չորացա  
յուղի սովորական թաղանթը և ունեն մեխանիկական ամրություն, օգտագործվում ե  
հակաքայքայիչ ներկերի և լաքերի արտադրության մեջ (չի ներառվում ֆակտիսը  
20.17.10) 

- վակուումի կամ իներտ գազի միջավայրում ջերմության միջոցով պոլիմերացված 
յուղեր, դրանք յուղեր են, որոնք պոլիմերացվել են ուղղակի տաքացմամբ առանց 
օքսիդացման 2500C -ից մինչև 3000C ջերմաստիճանում կամ վակուումում կամ 
իներտ ածխաթթվային գազում, որի հետևանքով առաջանում են խիտ յուղեր և 
կոչվում են պոլիմերացված յուղեր, օգտագործվում են լաքերի արտադրության մեջ, 
որոնք առաջացնում են հատկապես ճկուն և անջրանցիկ թաղանթ (պոլիմերացված 
յուղերը, որոնցից հեռացվել են ոչ պոլիմերացված մասերը և պոլիմերացված յուղերի 
խառնուրդները նույնպես դասակարգվում են տվյալ դիրքում) 

- մալեինային յուղեր, ստացվում են, օրինակ՝ սահմանափակ քանակի մալեինային 
անհիդրիդով և որպեսզի եթերացվի լրացուցիչ թթվային խմբեր զգալի 
բազմաատոմային սպիրտի հետ համատեղ 2000C-ից բարձր ջերմաստիճանում 
սոյայի յուղի մշակումից  

- չորացող յուղեր, ինչպիսին է վուշի յուղը, որին ավելացվում է սառը պայմաններում ո  
մեծ քանակի չորացնողներ (օրինակ՝ բորաթթվային կապար, ցինկի նավթենատ  
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կոբալտի ռետինատ), որպեսզի բարձրացվի դրանց չորացնող հատկությունները  
օգտագործվում են եփած յուղերի փոխարեն լաքերի և ներկերի պատրաստմա  
ժամանակ (չեն ներառվում հեղուկ չորացնողները՝ 20.30.22) 

- էպօքսիդացված յուղեր, ստացվում են, օրինակ՝ սոյայի յուղը քացախաթթվո  
մշակումից, որը պատրաստվում է նախօրոք կամ տեղում կատալիզատոր  
ներկայությամբ ջրածնի պերօքսիդի և քացախաթթվի ռեակցիայի ժամանակ  
օգտագործվում են որպես պլաստիկարարներ կամ կայունարարներ, օրինակ՝ վինիլայի  
խեժերի համար  

- բրոմացված յուղեր, օգտագործվում են դեղագործության մեջ որպես էմուլսիոն կա  
կախույթային ազդակ եթերայուղերի համար  

- ոչ սննդային խառնուրդներ և կենդանական կամ բուսական եթերներից և յուղերի  
կամ այդ խմբի տարբեր յուղերի և ճարպերի չափամասերից պատրաստի ձևեր  
չներառված այլ խմբավորումներում, այդ թվում՝ օգտագործված տապակած յուղեր  
որոնք պարունակում են, օրինակ՝ կանճրակի, սոյայի յուղեր ոչ մեծ քանակ  
կենդանական յուղերի հետ խառը, օգտագործվում են որպես հավելում անասնակեր  
համար 

 
Բացառվում է՝ 

- ուղղակի բնափոխված ճարպերը և յուղերը 

- ջրածնավորված, վերաեթերացված կամ էլաիդացված ճարպերը և յուղերը (10.41.60) 

- որպես անասնակեր օգտագործվող պատրաստվածքները (10.9) 

- սուլֆացված յուղերը, այսինքն ծծմբաթթվով մշակված յուղերը (20.41.31) 

20.59.20.000 Քիմիապես վերափոխված կենդանական կամ բուսական յուղեր և ճարպեր. 
կենդանական կամ բուսական յուղերի և ճարպերի ոչ սննդային խառնուրդներ 
մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող նյութերի 

20.59.3 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք 
20.59.30 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սովորական թանաքներ գրելու և նկարելու համար, իրենցից ներկայացնում են 
լուծույթներ կամ կախույթներ սև կամ գունավոր նյութերից, սովորաբար բուսախեժի և 
այլ նյութի հավելումով (օրինակ՝ պահածոյացնող նյութերով՝ կոնսերվանտներով), 
դրանց թվին են պատկանում երկաթի աղերի, սանդալենու լուծամզուքների կամ 
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սինթետիկ օրգանական ներկանյութերի հիմքի վրա թանաքները 

- տուշ, հիմնականում օգտագործվում է նկարելու համար, որն իրենից ներկայացնում է 
տեխնիկական ածխածնի ջրային կախույթ (Արաբիկ բուսախեժի, դոճխեժի 
հավելումով) կամ կենդանական ծագմամբ որոշ սոսինձներում 

- պատճենահանման կամ հեկտոգրաֆիական ներկեր (սովորաբար թանձրացրած 
գլիցերինով, շաքարով և այլն) 

- գնդիկավոր ինքնահոսների համար մածուկներ 

- գծանշիչային (մարկերային) ներկեր (օրինակ՝ արծաթի նիտրատի հիմքի վրա) 

- մետաղական ներկեր, իրենցից ներկայացնում են մանրացված մետաղներ կամ 
բուսախեժի լուծույթի կախույթում համահալվածքներ, օրինակ՝ ոսկե, արծաթե կամ 
բրոնզե ներկեր 

- պատրաստի անտեսանելի, անգույն (գաղտնագրության համար) թանաքներ 
(օրինակ՝ կոբալտի քլորիդի հիմքի վրա) 

 
 

Բացառվում է՝ 

- երևակիչները, որոնք բաղկացած են տոներից լուսապատճենահանման 
մեքենաներում օգտագործելու համար (20.59.12) 

- գնդիկային ինքնահոսների համար պահեստային լցավորման տարրերը, որոնք 
բաղկացած են գնդիկային հանգույցից և մաշուկով բալոնից (32.99) 

- գրամեքենաների համար ներկով տոգորված ժապավենները կամ դրոշմների համար 
թանաքային բարձիկները (32.99.16) 

20.59.30.000 Թանաք գրելու ու նկարչության համար և այլ թանաք 
20.59.4 Քսանյութեր, հավելանյութեր. հակասառիչներ (անտիֆրիզներ) 
20.59.41 Քսանյութեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- յուղոտիչներ, որոնք նախատեսված են մեքենաների, տրանսպորտային միջոցների, 
ինքնաթիռների և այլ միջոցների, սարքերի և այլ մեխանիզմների շարժվող մասերի 
միջև շփումը փոքրացնելու համար, կազմված են հիմնականում կենդանական, 
բուսական կամ հանքային ծագման յուղերից կամ հիմնված են դրանց վրա, հաճախ 
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ավելացվում են հատուկ հավելանյութեր (օրինակ՝ գրաքար, մոլիբդենի դիսուլֆատ, 
տալկ, սև մուր, կալցիում կամ այլ մետաղական օճառներ, պեկ կամ քայքայման 
արգելակիչներ, հակաօքսիդանտներ և այլն) 

- սինթետիկ քսանյութեր, հիմնված են, օրինակ՝ դիօքթիլսեբացինատի, 
դինոնիլսեբացինատի, բարդ ֆոսֆորային եթերների, պոլիքլորբիֆենիլների, 
պոլիէթիլենի կամ պոլիպրոպիլենգլիկոլի հիման վրա, դրանք նախատեսված են խիստ 
հատուկ պայմաններում աշխատելու համար (օրինակ՝ այդպիսի պահանջներ 
պահանջվում է հրահեստ քսուքներից, առանցքակալների, հսկիչ- չափիչ սարքերի 
կամ ռեակտիվ շարժիչների քսուքներից) 

- մետաղալարի կորզանման համար քսանյութեր, որոնք ապահովում են ձողիկաձև 
նախապատրաստվածքների սահումը կորզանման տախտակի վրա անցկացնելու 
ժամանակ, դրանք ներառում են թալիումաթթվի կամ ծծմբաթթվի որոշակի ջրային 
էմուլսիաներ, նատրիումական օճառի խառնուրդներ, ալյումինիումի ստեարատներ, 
հանքային յուղեր և ջրեր, յուղերի, ճարպերի և սուլֆաօլեատների խառնուրդներ, 
կալցիումական օճառի և կրի փոշենման խառնուրդներ 

- կտրող գործիքների սառեցման և յուղման էմուլսիաներ, հիմնված են կենդանական, 
բուսական կամ հանքային ծագման յուղերի վրա, հաճախ մակերևութաակտիվ 
նյութերի հավելումով 

- պնդօղակների և հեղույսների պարուրակների յուղման միջոցներ, նախատեսված են 
հեղույսների, պնդօղակների և այլ մասերի ձգման թուլացման համար, սովորաբար 
կազմված են առաջին հերթին քսայուղերից և կարող են պարունակել նաև պինդ 
քսանյութեր, լուծիչներ, մակերևութաակտիվ նյութեր, ժանգը հանելու համար 
հավելումներ և այլն   
- ժանգոտման և քայքայման դեմ միջոցներ, որոնք հիմնականում բաղկացած են 
քսուքներից 

- քսուքների հիմքով միջոցներ, որոնք հեշտացնում են ձևերից դուրս բերումը, 
օգտագործվում են արդյունաբերության տարբեր բնագավառներուն (օրինակ՝ 
պլաստմասսայի, կաուչուկի արտադրությունում, շինարարության մեջ, ձուլման 
ժամանակ), դրանք են՝ հանքային, բուսական կամ կենդանական յուղերը կամ այլ 
յուղալի նյութերը (ներառյալ սուլֆացվածները, օքսիդացվածները կամ ջրազրկման 
ենթարկվածները) խառնուրդում կամ մոմով, լեցիթինով կամ հակաօքսիդանտով 
էմուլսացված, սիլիկոնային քսուքներ կամ յուղեր պարունակող խառնուրդները, 
փոշենման գրաքարի, տալկի, փայլարի, բենտոնիտային կավի կամ ալյումինիումի 
խառնուրդը յուղերի, յուղալի նյութերի, մոմերի և այլնի հետ  

- մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու, ոչխարենու և այլնի յուղելու համար 
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բաղադրանյութեր, որոնք ներառում են, օրինակ՝ հանքային յուղերի կամ յուղալի 
նյութերի և մակերևութաակտիվ նյութերի խառնուրդներ (օրինակ՝ 
սուլֆարիցինօլեատներ), ջրում դիսպերսվող մանածագործվածքային քսուքային 
բաղադրամասեր մակերևութաակտիվ նյութերի բարձր պարունակությամբ հանքային 
յուղերի և այլ քիմիկատների հետ միասին 

- հանքային յուղում մոլիբդենի երկսուլֆիդի կայունացած կախույթներ, որոնք 
պարունակում են 70զանգ.% կամ ավելի հանքային յուղ, իրենց հատուկ յուղելու 
հատկության շնորհիվ օգտագործվում են ոչ մեծ քանակներով շարժիչների մեջ 
ավելացնելու համար, ընդ որում մոլիբդենի երկսուլֆիդը հանդիսանում է 
բաղադրանյութի հիմնական մասը    

- ժանգոտման դեմ միջոցներ ուայթ-սպիրիտում լուծված լանոլինից, եթե նույնիսկ 
ուայթ- սպիրիտի պարունակությունը հասնում է մինչև 70 զանգ.% և ավելի 

- չպնդացող մածուկներ, որոնք կազմված են վազելինից և կալցիումական օճառից, 
օգտագործվում են վակուումային արգելակիչ սարքերի հավաքման ժամանակ 
ծայրակցատեղերը և ճեղքերը յուղելու և խցելու համար  
 

 

- 70%-ից պակաս նավթային չափամասեր պարունակող քսայուղեր կամ բիտումավո  
նյութերից ստացված չափամասեր 

 
Բացառվում է՝ 

- կտրող գործիքների յուղման և սառեցման համար էմուլսիաների պատրաստմա  
համար նյութերը (օրինակ՝ նավթային սուլֆանատների կամ այլ մակերևութաակտի  
նյութերի հիմքի վրա), բայց, որպես կանոն, ոչ պիտանի այդպիսի որակով անմիջակա  
օգտագործման համար (20.41.20) 

- կենդանական կամ բուսական յուղերից կամ ճարպերից խառնուրդները կա  
բաղադրանյութերը, որոնք օգտագործվում են որպես միջոց ձևերից դուրս հանմա  
համար (օրինակ՝ հացի փռերում օգտագործելու համար) (10.41.72) 

- արհեստական բրդային ճարպը (10.41.72) 

- կոլոիդային գրաքարերը կամ գրաքարային մածուկները (23.99.14) 

- փոկային շարժահաղորդումների ժամանակ սահումը կանխելու համա  
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բաղադրանյութերը և ժանգոտվելու դեմ միջոցները (20.59) 

- քսանյութերը, այն պայմանով, որ դրանք չեն պարունակում որպես հիմնայի  
բաղադրամաս 70զանգ.% և ավելի նավթային յուղեր կամ բիտումավոր նյութերի  
ստացված յուղեր (19.20) 

- նավթային չափամասեր պարունակող քսայուղերը կամ բիտումավոր նյութերի  
ստացված չափամասերը (20.59.41, 19.20) 

20.59.41.500 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից պակաս 
նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից 

20.59.41.550 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից պակաս 
նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից մանածագործվածքի, 
կաշվի, մորթու և այլ նյութերի յուղային մշակման համար 

20.59.41.570 Քսանյութեր, պարունակող որպես հիմնական բաղադրամասեր 70%-ից պակաս 
նավթային յուղեր, ստացված բիտումավոր միներալներից, այլ 

20.59.41.700 Քսանյութեր, այլ, մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու և այլ նյութերի յուղային 
մշակման համար 

20.59.41.750 Քսանյութեր, այլ, մանածագործվածքի, կաշվի, մորթու յուղային մշակման համար 
20.59.41.790 Քսանյութեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.59.42 Հակաճայթիչներ. հավելանյութեր վառելանյութերի ու քսանյութերի համար և 

համանման մթերք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հակաճայթյունային բաղադրություններ (հակաճայթիչներ), որոնք մեծացնում են 
վառելիքի կայունությունը վաղաժամ բռնկման նկատմամբ, այդպիսով թուլացնելով 
ճայթյունը, ունեն քառաէթիլ-կապարի կամ քառամեթիլ-կապարի հիմք, պարունակում 
են նաև ուրիշ բաղադրիչներ, օրինակ` 1,2-երկբրոմէթան կամ միաքլորնավթալին 

- թանձրացուցիչներ պոլիմերների հիմքի վրա (բազմամեթակրիլատներ, 
բազմաբուտեններ բազմաալկիլստիրոլներ), որոնք կանխում են բյուրեղների 
միակցումը ցածր ջերմաստիճանի տակ (էթիլենի պոլիմերների, պարզ վինիլային 
եթերների և բարդ վինիլային եթերների կամ ակրիլային բարդ եթերներ հիմքով) 

- օքսիդացման արգելակիչներ` սովորաբար պատրաստվում են ամինային կամ 
ֆենոլային միացությունների հիմքի վրա 

- հակալռվողական հավելույթներ` սովորաբար պատրաստվում են ցինկի օրգանական 
երկթիոֆոսֆատի, սուլֆացված յուղերի, քլորացված ածխաջրածինների, բուրավետ 
ֆոսֆատների և թիոֆոսֆատների հիմքի վրա 

- լվացող նյութեր (դետերգենտներ) և դիսպերսանտներ` պատրաստվում են որոշ 
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մետաղների (ալյումին, կալցիում, ցինկ, բարիում) ալկիլֆենօքսիդների, 
նավգենատների կամ նավթային սուլֆոնատների հիմքի վրա 

- հակաքայքայիչ պատրաստուկներ` պատրաստվում են կալցիումի կամ բարիումի 
օրգանական աղերի (սուլֆանատներ) հիմքի վրա, ինչպես նաև ալկիլսաթային 
թթուների կամ ամինների հիմքի վրա 

- հակափրփրային արգելակիչներ (փրփուր նստեցնող)` սովորաբար պատրաստվում 
են սիլիկոնային հիմքի վրա 

- հանքային յուղերի սինթետիկ հավելանյութեր 

- հում նավթի համար հավելանյութեր` ներառում են պատրաստուկներ, որոնք 
ավելացվում են հում նավթին մետաղական կառուցվածքները (օրինակ` 
բազմաթորման աշտարակները) քայքայումից պաշտպանելու համար, պարունակում 
են ամինո-խումբ, որն ստացվում է, մասնավորապես, իմիդազոլինից 

- հավելանյութեր բենզինի համար, այդ թվում՝ օքսիդացման արգելակիչները 
(հակաօքսիդիչներ), հիմնված են ֆենոլ պարունակող նյութերի վրա (օրինակ` 
երկմեթիլ-տրետ-բութիլֆենոլի) և արոմատիկ ամինների ածանցյալների վրա (օրինակ` 
ալկիլ-պարա-ֆենիլենդիամիններ), հակասառցակալման բաղադրությունները, որոնք, 
հաճախ, հիմնված են սպիրտների վրա (օրինակ` պրոպան-2-օլ կամ իզոպրոպիլային 
սպիրտ), ավելացվում են բենզինին վառելիքային համակարգում սառցի առաջացումը 
կանխելու համար, դետերգենտները (լվացող նյութեր), օգտագործվում են 
կարբյուրատորի, գլանների ներածման և արտածման համակարգերի մաքրության 
պաշտպանության համար, խեժառաջացման արգելակիչները, նախատեսված են 
կարբյուրատորում կամ մուտքային խուղակում խեժի առաջացումը կանխելու համար 

- հավելանյութեր այլ հանքային նյութերի համար, այդ թվում՝ դեպրեսանտները, որոնք 
իջեցնում են հոսունության կորստի ջերմաստիճանը, օքսիդացման արգելակիչները, 
նման են բենզինի համար կիրառվող պատրաստուկներին, գազայուղերի օկտանային 
թիվը բարձրացնող հավելանյութերը, օրինակ` ալկինիտրատների և ալկինիտրիտների 
հիմքի վրա հավելանյութերը, մակերևութաակտիվ գործողության հավելանյութերը, 
վերացնում կամ կանխում են պահպանման ընթացքում նստվածքների 
(ասֆալտեններ) առաջացումը յուղի մեջ, վառարանների այրման խցերում անցանկալի 
նստվածքների առաջացման կանխման կամ նվազեցման համար հավելանյութերը 
(օրինակ` մոխիրը, ածխածնային նստվածքները), ջերմափոխանցիչ սարքերում կամ 
ծխնելույզներում ցնդող նյութերի (օրինակ` ծծմբի երկօքսիդի կամ եռօքսիդի) 
ազդեցության տակ քայքայման գործընթացը կանխելու կամ նվազեցնելու համար 
հավելանյութերը, ինչպես նաև հակասառցակալման հավելանյութերը, որոնք 
ավելացվում են վառելիքային համակարգերում սառույցի առաջացումը կանխելու 
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նպատակով 

- հավելանյութեր այլ հեղուկների համար, որոնք օգտագործվում են նույն 
նպատակների համար, ինչ որ հանքային յուղերի դեպքում, այդ թվում՝ սպիրտային 
հիմք ունեցող վառելիքները, սինթետիկ քսուքային նյութերը օրգանական թթուների 
(ադիպատներ, ազելատներ, նեոպենտիլպո-լիոլային եթերներ) կամ ոչ օրգանական 
թթուների (տրիարիլֆոսֆատներ) հիմքի վրա, բազմաեթերների և սիլիկոնների հիմքի 
վրա 

Բացառվում է` 

- քսուքային յուղերի հավելույթները, որոնք նախատեսված են շարժիչային յուղերին 
կամ վառելիքին փոքր քանակություններով ավելացնելու համար, շարժիչի գլանների 
մաշումը դանդաղեցնելու համար (19.20, 20.59.41) 

 

- որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող տարրերը և միացությունները 
(դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում), նավթային 
սուլֆոնատները պատրաստուկների ձևերով 

- բաղադրությունները, որոնք յուղում են մոլիբդենի երկսուլֆիդի հիմքով 
բաղադրությունը (20.59.41) 

20.59.42.500 Հակաճայթիչներ 
20.59.42.550 Հակաճայթիչներ կապարի միացությունների հիմքով 
20.59.42.590 Հակաճայթիչներ այլ, բացի կապարի միացությունների հիմքով 
20.59.42.700 Հավելանյութեր քսուքային յուղերի 
20.59.42.900 Հավելանյութեր այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.59.43 Արգելակման հեղուկներ հիդրավլիկական փոխանցումների համար. 

հակասառիչներ (անտիֆրիզ) և հակասառցապատիչներ  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում` 

- հեղուկներ հիդրավլիկական արգելակների համար 

- ուրիշ հեղուկներ հիդրավլիկական փոխանցումների համար, որոնք բաղկացած են 
գերչակի յուղի, 2-էտօքսիէթանոլի խառնուրդից կամ էթիլեն դիրիցինօլեատի և 
բուտիլային սպիրտի խառնուրդից կամ հեղուկներ, որոնք բաղկացած են 4-հիդրօքսի-
4-մեթիլպենտան-2-օնից (երկացետոնային սպիրտ) երկէթիլֆթալատից և պրոպան-
1,2-երկոլից և գլիկոլի խառնուրդներից 
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- հեղուկներ բազմագլիկոլների, սիլիկոնների կամ 20.16 դասի այլ պոլիմերների հիմքի 
վրա 

- հակասառիչ բաղադրություններ և հակասառցապատիչ պատրաստի հեղուկներ 
(օրինակ` գլիկոլի ածանցյալների հիմքի վրա խառնուրդները), որոշ հակասառիչներ 
օգտագործվում են որպես սառնազդակներ կամ ջերմափոխանակման ազդակներ 

 

Բացառվում է` 

- հանքային յուղերի կամ այլ հեղուկների հավելանյութերը, որոնք օգտագործվում են 
նույն նպատակներով, ինչ որ հանքային յուղերը (20.59.42) 

- 70 զանգ.% և ավելի նավթային յուղեր կամ բիտումավոր նյութերից ստացված յուղեր 
պարունակող հեղուկները (19.20) 

20.59.43.300 Հեղուկներ արգելակման հիդրավլիկական փոխանցումների համար և հեղուկներ 
պատրաստի, այլ, չպարունակող կամ պարունակող 70 զանգ.% -ից պակաս նավթ 
կամ նավթամթերք, ստացված բիտումավոր միներալներից  

20.59.43.500 Հակասառիչներ և հեղուկներ հակասառցապատիչ պատրաստի, այլ 
20.59.43.550 Հակասառիչներ 
20.59.43.570 Հեղուկներ հակասառցապատիչ պատրաստի, այլ 
20.59.5 Քիմիական տարբեր արտադրանք 
20.59.51 Պեպտոններ, այլ սպիտակուցային նյութեր և դրանց ածանցյալները, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում. անմշակ կաշվի փոշի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պեպտոններ և դրանց ածանցյալները` պեպտոնները լուծվող նյութեր են, որոնք 
ստացվում են սպիտակուցների ջրատարրալուծման եղանակով կամ նրանց վրա որոշ 
խմորիչներով (պեպսին, պապաին, պանկրեատին և այլն) ազդելիս, սպիտակ կամ 
դեղին փոշիներ են, պահանջում են հերմետիկ փաթեթավորում բարձր 
խոնավածծության պատճառով, պեպտոնները կարող են լինել նաև լուծույթների 
տեսքով, հիմնական տեսակներն են մսի պեպտոնները, խմորիչային պեպտոնները, 
արյունի պեպտոնները և կազեինի պեպտոնները, կիրառվում են դեղագործության մեջ 
սնունդ պատրաստելու և մանրէների աճեցման համար և այլն 

- պեպտոնատներ, պեպտոնների ածանցյալներ (օրինակ` երկաթի պեպտոնատները, 
մանգանի իպեպտոնատները)` հիմնականում օգտագործվում են դեղագործության մեջ 

- սպիտակուցային այլ նյութեր և դրանց ածանցյալները, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այդ թվում` գլուտելիններ և պրոլամիններ (օրինակ` 
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գլիադինները, որոնք ստացվում են ցորենից կամ տարեկանից և զեինը, որն 
ստացվում է եգիպտացորենից), համարվում են հացի սպիտակուցներ, գլոբուլիններ 
(օրինակ` լակտոգլոբուլինները կամ օվոգլոբուլինները), գլիցինին, որը սոյայի 
հիմնական սպիտակուցն է 

- կերատիններ` ստացվում են մազերից, եղունգներից եղջյուրներից, սմբակներից, 
փետուրներից և այլն 

- նուկլեոպրոտեիդներ, որոնք սպիտակուցների և նուկլեինային թթուների 
կոմպլեքսներ են և դրանց ածանցյալները, նուկլեոպրոտեիդներն ստացվում են, 
օրինակ` գարեջրի խմորիչներից, իսկ նրանց աղերը (երկաթի, պղնձի, սնդիկի և այլն) 
օգտագործվում են, հիմնականում, դեղաբանության մեջ 

- սպիտակուցային այլ նյութեր և դրանց ածանցյալները, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում` իզոլյատներ սպիտակուցային, որոնք ստացվում են բուսական 
նյութերից (օրինակ` սոյայի յուղազերծված ալյուրից) լուծահանման միջոցով և իրենցից 
ներկայացնում են նրանցում պարունակվող սպիտակուցների խառնուրդ, 
սպիտակուցների պարունակությունը դրանցում կազմում է 90%-ից ոչ պակաս 

- հում կաշվի փոշի, քրոմացված կամ ոչ քրոմացված, օգտագործվում են բնական 
աղաղային (դաբաղային) նյութերի և բուսական աղաղային լուծամզուքների մեջ 
տանինի առկայությունը որոշելու համար, փոշին իրենից ներկայացնում է մաքուր 
կոլագեն (սոսնձանյութ), որն ստացվում է թարմ կաշվի մանրակրկիտ մշակումից, 
կարող է պարունակել փոքր քանակություններով ավելացված քրոմային շիբ (հում 
կաշվի քրոմացված փոշի) կամ կարող է մատակարարվել ոչ քրոմացված (այս 
դեպքում, օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ավելացնել քրոմային շիբ) 

 

Բացառվում է` 

- քրոմացված կաշվի փոշին և ալյուրը (15.11) 

- սպիտակուցների հիդրոլիզատները, որոնք, գլխավորոպես, բաղկացած են 
ամինաթթուների և նատրիումի քլորիդի խառնուրդից և խտանյութերը, որոնք 
ստացվում են սոյայի յուղազրկված ալյուրից որոշ բաղադրիչների հեռացումով, 
օգտագործվում են հավելույթների ձևով, կերակուր պատրաստելիս (10.89.19) 

- թանկարժեք մետաղների պրոտեինատները (20.13.51) 

- նուկլեինային թթուն և նրա աղերը (նուկլեինատներ) (21.10.31) 

- ֆիբրինոգենը, ֆիբրինը, արյան գլոբուլինը և շիճուկի գլոբուլինը, մարդու 
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սովորական իմունագլոբուլինը, հակաշիճուկները (հատուկ իմունագլոբուլինը) և 
արյան ուրիշ չափամասերը (21.20.2) 

- խմորիչները (ֆերմենտներ) (20.14.64) 

- սպիտակուցները,պնդացած (20.16.59) 

20.59.51.000 Պեպտոններ, այլ սպիտակուցային նյութեր և դրանց ածանցյալները, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում. անմշակ կաշվի փոշի 

20.59.52 Ծեփամածուկներ. ատամնատեխնիկական մոմ և ատամնաբուժության մեջ 
օգտագործվող այլ նյութեր գիպսի հիման վրա. կազմություններ և լիցքեր 
կրակմարիչների համար. պատրաստի սնուցիչ միջավայրեր մանրէների աճեցման 
համար, ախտորոշման կամ լաբորատոր բարդ ազդանյութեր (ռեագենտներ), 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բաղադրանյութային պատրաստուկներ ախտորոշման համար կամ լաբորատոր, 
թուղթ, պլաստիկներ և այլ նյութեր (օգտագործվում են որպես միջադիրներ կամ 
տակդիրներ), ներծծված կամ պատված ախտորոշման կամ լաբորատոր 
ազդանյութերով (օրինակ` լակմուս կամ բևեռայնությունը որոշող թուղթ) 

- կաղապարման (մոդելային) մածուկներ` պլաստիկ բաղադրություններ են, 
սովորաբար օգտագործում են նկարիչները կամ ոսկերիչները մոդելների 
պատրաստման համար և նախատեսված են երեխաների խաղի համար, հիմնված են 
ցինկի օլեատի վրա, պարունակում են նաև մոմեր, բաց գույնի (բժշկական) յուղ և 
կաոլին, շոշափելիս մի քիչ յուղոտ են, կարող են լինել թղթի (թաղանթանյութի) 
զանգվածի և կաոլինի խառնուրդ կապակցանյութերի հետ, սովորաբար 
գունավորված են և անձև, բայց կարող են լինել չորսվակների, ձողերի, թիթեղների 
տեսքով և այլն, առանձին մոդելային (կաղապարման) մածուկներ, որոնք 
նախատեսված են երեխաների համար և հավաքված են լրակազմերով, նույնպես 
դասակարգվում են այստեղ 

- բաղադրություններ ատամների ծեփապատճեն ստանալու համար` տարբեր 
բաղադրության խառնուրդներ են, բաղկացած են մոմից, պլաստմասսայից կամ 
գուտապերչից, խառնված բևեկնախեժի, դոճխեժի և լցանյութերի (օրինակ` փոշենման 
փայլար) հետ, սովորաբար գունավորված են, լինում են պինդ և մի քիչ փափուկ, 
դասակարգվում են այստեղ, եթե հավաքած են լրակազմերի ձևով և փաթեթավորված 
են վաճառքի համար կամ ունեն պայտաձև թիթեղի, ձողիկների տեսք և այլն 

- այլ բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են ատամնաբուժության մեջ, գիպսի 
հիմքի վրա (կալցինացված, այրված գիպս, կալցիումի սուլֆատ), պարունակում են 
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գիպս (ցեմենտ) օսլայի և բուրավետ վանիլի հետ, օգտագործվում են ատամների 
ծեփապատճեն ստանալու, մոդելների պատրաստման և ատամնաբուժության այլ 
նպատակների համար 

- բաղադրիչներ կրակմարիչների համար, որոնց թվին են պատկանում 
բաղադրությունները հիդրոկարբոնատի հիմքով և պարունակում են օրինակ` 
դաբաղման լուծամզուքներ, լուծույթների լուծամզուքներ կամ մակերևութաակտիվ 
նյութեր, որոնք նպաստում են փրփրածածկույթի առաջացմանը, լինում են հեղուկ 
վիճակում կամ չոր 

- լիցքեր կրակմարիչների համար, որոնք թեթև (ըստ զանգվածի) բեռնարկղեր են 
(ապակուց, բարակ մետաղյա թիթեղներից և այլն), նախատեսված են 
կրակմարիչների մեջ տեղադրելու համար, որոնք պարունակում են 
բաղադրություններ կրակմարիչների համար (տես նախորդ կետը), երկու կամ ավելի 
անխառ նյութեր (օրինակ` ալյումինի սուլֆատի և նատրիումի հիդրոկարբոնատի 
լուծույթներ), որոնք իրարից բաժանված են միջնապատով և իրար են խառնվում 
կրակմարիչի աշխատանքի ընթացքում, մեկ անխառ նյութ (օրինակ` չորսքլորային 
ածխածին, մեթիլբրոմիդ կամ ծծմբական թթու) 

- կրակմարիչ արկեր, լիցքավորված, որոնք անոթներ են, լցված կրակմարիչ նյութերով 
(խառնված կամ չխառնված), օգտագործվում են անմիջապես, առանց կրակմարման 
հարմարանքների, գցվում են հրդեհի մեջ, որտեղ ջարդվում են և պարունակությունը 
դուրս է գալիս, ապակյա տարաների դեպքում բավական է սեղմել մատերով, 
որպեսզի վզիկը ջարդվի 

- տարբեր բաղադրություններ, որոնցում կարող են սնվել և բազմանալ բակտերիաներ 
մանրէներ, սնկեր, վիրուսներ և այլ միկրոօրգանիզմներ, որոնք օգտագործվում են 
բժշկական արդյունաբերությունում (օրինակ` հակաբիոտիկների արտադրության մեջ), 
ինչպես նաև քացախի, կաթնաթթվի, բութիլենային սպիրտի արտադրության մեջ: 
Միկրոօրգանիզմների բազմացման մանրէախմբային միջավայրերը, սովորաբար, 
պատրաստվում են մսի լուծամզուքներից, ձկան արյունից կամ արյան շիճուկից, 
կարտոֆիլից, ալգինատներից, ագար-ագարից, պեպտոններից, դոնդողանյութից և 
այլն: Հաճախ պարունակում են լրացուցիչ բաղադրիչներ (գլյուկոզ, գլիցերին, 
նատրիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ կամ ներկանյութեր), դրանց կարող են 
ավելացվել թթուներ, մարսողական խմորիչներ կամ ալկալիներ, միջավայրի 
պահանջվող թթվայնություն կամ հիմնայնություն ստանալու համար: Դասակարգվում 
են նաև այլ միջավայրեր, օրինակ` նատրիումի քլորիդի, կալցիումի քլորիդի, 
մագնեզիումի սուլֆատի, կալիումի հիդրոսուլֆատի, կալիումի ասպարտատի և 
ամոնիումի լակտատի խառնուրդից թորված ջրի հետ: Վիրուսների համար 
նախատեսված որոշ մանրէախմբային միջավայրեր բաղկացած են կենդանի 



1273 
 

սաղմերից: Տվյալ դիրքի բաղադրությունները սովորաբար գտնվում են հեղուկ 
վիճակում (արգանակներ), մածուկների, փոշու տեսքով, կարող են լինել նաև հաբերի 
կամ հատիկների տեսքով, մանրէազերծված են և մատակարարվում են 
հերմետիկացված շշերի, տուփերի, սրվակների կամ պահածոյի բանկաների մեջ 

 

Բացառվում է` 

- դյուրատար կամ ոչ դյուրատար, լիցքավորված և ոչ լիցքավորված կրակմարիչները, 
որոնք աշխատում են բույթերի (հարվածիչ) շնորհիվ, երբ շուռ են տալիս և հարվածում 
մեկնարկային սարքին և այլն (28.29.22) 

- առանձին, քիմիական կրակմարիչ հատկություններ ունեցող նյութերը, եթե 
կիրառվում են վերը նշված ձևերից տարբեր (տես երկրորդ կետը) 

- նյութը, որը ձևավորված է այլ կերպ (օրինակ` անկանոն կտորի տեսքով) և 
դասակարգվում է համապատասխան իր բաղադրության (20.41.42, 20.59) 

- գիպսը (ցեմենտները), որը պարունակում է փոքր քանակություններով 
արագացուցիչներ կամ դանդաղեցուցիչներ (08.11.20) 

- ատամի ցեմենտները և ատամնալցման լցանյութերը այլ, ատամների համար 
(21.20.23) 

- ախտորոշման և կոմպոզիցիոն ախտորոշման պատրաստուկները, որոնք 
նախատեսված են խնամառուների համար, արյան խումբը որոշելու 
պատրաստուկները (21.20) 

- նյութերը, որոնք, թեև, օգտագործվում են ինչպես լաբորատոր ազդանյութ, 
համարվում են արհեստական ներկանյութեր (20.12.21) 

- ագար-ագարը (10.89.15) 

- սպիտակուցները, որոնք անջատած են մսից կամ ձվի սպիտակուցները (20.52.10 և 
10.89.12) 

- պեպտոնները (20.59.51) 

- ալգինատները (20.16.59) 

20.59.52.100 Ազդանյութեր ախտորոշման կամ լաբորատոր կոմպոզիցիոն, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
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20.59.52.300 Մածուկներ ծեփելու համար (ներառյալ պլաստիլինը մանկական ծեփքի համար, 
“ատամնաբուժական մոմը”), բաղադրություններ ատամների ծեփապատճենի 
ստացման համար, միջոցներ ատամնաբուժական նպատակների համար այլ, 
պատրաստված գիպսի հիմքի վրա 

20.59.52.350 Մածուկներ ծեփման համար, օգտագործվող ատամնաբուժական նպատակների 
համար 

20.59.52.390 Մածուկներ և բաղադրություններ օգտագործվող ատամնաբուժական նպատակների 
համար, այլ 

20.59.52.500 Բաղադրություններ և լիցքեր կրակմարիչների համար, նռնակներ կրակմարման 
լիցքավորված 

20.59.52.700 Միջավայրեր մանրէախմբային պատրաստի, մանրէների աճեցման համար 
20.59.53 Քիմիական լեգիրված տարրեր թիթեղյա սկավառակների ձևով և 

էլեկտրոնիկայում օգտագործվող քիմիական լեգիրված միացություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քիմիական տարրեր (օրինակ` սիլիցիում կամ սելեն) լեգիրված, օրինակ` բորով կամ 
ֆոսֆորով, սովորաբար մեկ մաս մեկ միլիոնին հարաբերությամբ, պայմանով, որ 
նրանք ունենան սկավառակների, թիթեղների կամ դրանց մոտիկ ձևեր 

- քիմիական միացություններ, օրինակ` կադմիումի սելենիդը և կադմիումի սուլֆիդը, 
ինդիումի արսենիդը և այլն, որոնք պարունակում են որոշ հավելույթներ (օրինակ` 
գերմանիում, յոդ) մի քանի տոկոսի կարգի, նախատեսված են էլեկտրոնիկայում 
օգտագործման համար, անկախ նրանց կատարման ձևից` գլանաձև, ձողաձև են, թե 
կտրտված են սկավառակների, թիթեղների կամ դրանց նման ձևերով 

- հղկված կամ չհղկված բյուրեղներ, անկախ այն բանից պատված են դրանք 
էպիտաքսիալ միասեռ շերտով, թե` ոչ  

 

Բացառվում է` 

- բյուրեղները, որոնք մշակված են ավելի ուժգին (օրինակ` ընտրողական 
դիֆուզիայով) (կիսահաղորդչային սարքեր) (26.11.2) 

20.59.53.500 Սիլիցիում լեգիրված, թիթեղյա սկավառակների և համանման ձևերով և դրա 
միացությունները լեգիրված, էլեկտրոնիկայում օգտագործման համար 

20.59.53.700 Տարրեր քիմիական լեգիրված սկավառակների, թիթեղների և համանման ձևերով և 
դրանց միացությունները լեգիրված, էլեկտրոնիկայում օգտագործման համար 

20.59.54 Ածուխ ակտիվացրած  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- ակտիվացրած ածուխ` սովորաբար, ստացվում է բուսական, հանքային և այլ 
ածխածինները (փայտածուխ, հնդկընկույզի կեղևի ածխածին, տորֆ, լիգնիտ, 
անտրացիտ և այլն) բարձր ջերմաստիճանի տակ ջրային գոլորշու, ածխածնի 
երկօքսիդի կամ այլ գազերի (գազերի ակտիվացում) մթնոլորտում մշակելիս կամ 
որոշակի քիմիկատներով ներծծված թաղանթանյութերը չոր մթնոլորտում շիկացնելիս 
(քիմիական ակտիվացում), օգտագործվում է մանր աղացած փոշու տեսքով մեծ թվով 
արտադրություններում հեղուկները գունաթափելու համար (շաքարի կամ գլյուկոզի, 
յուղի, գինու, դեղորայքի արտադրություններում և այլն), հատիկների ձևով 
օգտագործվում է գոլորշիների կլանման համար (քարածխային գազից բենզոլի 
հեռացման համար, քիմիական մաքրման ընթացքում ցնդող լուծիչների 
վերաօգտագործման համար), օդի, ջրի մաքրման համար, կատալիզում որպես 
պաշտպանիչ միջոց թունավոր գազերից կամ էլեկտրատարրալուծման ընթացքում 
էլեկտրոդների մոտիկ շերտերում հավաքված գազերի հեռացման համար 
(ապաբևեռայնացում) 

 

Տվյալ ենթակարգում կիրառելի են 20.14.71 ենթակարգում տրված պարզաբանումները 
համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

20.59.54.000 Ածուխ ակտիվացրած  
20.59.55 Հարդարանքի միջոցներ. ներկումն արագացնող կամ ներկանյութերը սևեռող 

բաղադրություններ և համանման մթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են մանվածքի, մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների, թղթի, ստվարաթղթի, կաշվի և այլ համանման նյութերի 
հարդարման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

- պատրաստուկներ, որոնք փոխում են արտադրանքի մանածագործվածքային 
շոշափողական հատկությունները, օրինակ` թանձրացուցիչները, սովորաբար 
պատրաստվում են բնական օսլայական նյութերի հիմքի վրա (օրինակ` ցորենից, 
բրնձից, եգիպտացորենից, կարտոֆիլից և դեքստրինից ստացված օսլան), կպչուն 
նյութերը, դոնդողանյութը, կազեինը, բուսական սոսինձները կամ բևեկնախեժը, 
պատրաստուկները կարող են պարունակել նաև թրջիչներ (օճառ և այլն), քսուքներ 
(վուշի յուղ, մոմ և այլն), լցանյութեր (կաոլին, ծծմբաթթվային բարիում և այլն), 
պահածոյացման միջոցներ (ցինկի աղեր, ծծմբաթթվային պղինձ, ֆենոլ և այլն) 

- սոսնձանյութեր` օգտագործվում են կտավագործության ընթացքում մանվածքին 
ավելի մեծ ամրություն հաղորդելու համար, սովորաբար պատրաստվում են օսլայի, 
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դրա ածանցյալների կամ այլ բնական կամ արհեստական պոլիմերային 
կապակցանյութերի հիմքի վրա, էմուլգացված մոմեր գործվածքի հիմքի սոսնձման 
համար և էմուլգացված ճարպեր, որոնք պատրաստված են սոսնձման համար 

- կապակցանյութեր` խառնուրդներում գունանյութերի մասնիկները կապակցանյութեր 
են, օգտագործվում են պատվածքների համար, հիմքում պարունակում են բնական 
նյութեր (կազեին, օսլա, օսլայի ածանցյալներ, սոյայի սպիտակուց, կենդանական 
սոսինձ, ալգինատների ածանցյալներ և դոնդողանյութեր) 

- սոսնձանյութեր կամ հավելույթներ` օգտագործվում են թղթի արտադրությունում և 
թղթին տալիս են հատկություններ, որոնք լավացնում են տպագրության որակը, 
հաղորդում են փայլ, դրանց հիմքում ընկած են բևեկնախեժային օճառներ, 
հարստացված խեժեր, մոմային դիսպերսիաներ, պարաֆինային դիսպերսիաներ, 
ակրիլային պոլիմերներ, օսլա, կարբօքսիլմեթիլթաղանթանյութ կամ բուսախեժ 

- պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են մանածագործվածքային 
արդյունաբերության մեջ, այդ թվում՝ 

- ծանրացիչներ, գլիցերինի փափկիչներ, իմիդազոլինի ածանցյալների հիմքի վրա և 
այլն, լցանյութեր բնական կամ արհեստական բարձրամոլեկուլային միացությունների 
հիմքի վրա 

- չսահելու հատկություններ հաղորդող նյութեր` օգտագործվում են 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների սահելու հատկությունները 
նվազեցնելու և գուլպաների ու գործվածքեղենի վնասվածքները կանխելու համար, 
հիմքում պարունակում են պոլիմերներ, բնական խեժեր կամ սալիցիլաթթու 

- կեղտամերժ հատկություններ հաղորդող նյութեր` հիմքում պարունակում են 
սալիցիլաթթու, ալյումինի կամ օրգանական միացություններ 

- պատրաստուկներ, որոնք հաղորդում են չճմռթվող հատկություններ և արգելակում 
են կտավի կծկումը (նստումը), երկու և ավելի հակազդիչ ունակության խմբերի 
(օրինակ` բիս-հիդրօքսիմեթիլային միացություններ, որոշ ալդեհիդներ և ացետալներ) 
քիմիական կազմ ունեցող խառնուրդներ են 

- փայլը թուլացնող նյութեր` նախատեսված են գործվածքի փայլը թուլացնելու համար, 
սովորաբար բաղկացած են գունանյութերի կախույթներից (տիտանի օքսիդ, ցինկի 
օքսիդ, լիտոպոն և այլն), որոնք հավասարակշռված են թաղանթանյութի եթերով, 
դոնդողանյութով, սոսնձով, մակերևութաակտիվ նյութերով և այլն 

- հրակայունություն հաղորդող պատրաստուկներ` հիմքում պարունակում են 
ամոնիումի աղեր, բորի, ազոտի, բրոմի կամ ֆոսֆորի միացություններ կամ 
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բաղադրություններ, հիմնված քլորացված օրգանական նյութերի վրա ծարիրի օքսիդի 
կամ այլ օքսիդների հետ 

- փայլ հաղորդող նյութեր` հանդիսանում են պարաֆինի, մոմի, պոլիօլեֆինների կամ 
պոլիգլիկոլների էմուլսիաներ, նախատեսված են գործվածքին փայլ հաղորդելու 
համար 

- մանածագործվածքային արտադրատեսակները գունավորող և դաջման ընթացքում 
ներկանյութերը ամրացնող խածատանյութեր, լուծվում են ջրում, հիմքում, սովորաբար 
պարունակում են մետաղի աղեր (օրինակ` ալյումինի, ամոնիումի, քրոմի, երկաթի 
սուլֆատներ կամ ացետատներ և այլն) կամ տանին 

- ներկակիրներ, որոնք արագացնում են գունավորման, դաջման ընթացքը փքեցնելով 
արհեստական թելերը` պատրաստուկներ, հիմքում պարունակում են երկֆենիլ կամ 
բենզոլի, ֆենոլի կամ հիդրոսիտոլիուլային թթվի ածանցյալներ (օրինակ` 
եռքլորբենզոլ, երկֆենիլ-2-օլ, հիդրոքսիտոլուիլային թթվի մեթիլային եթեր) և դրանց 
խառնուրդներ, անկախ այն բանից պարունակում են դրանք մակերևութակտիվ 
նյութեր, թե` ոչ 

- թաղքադրումը կանխող նյութեր` քլորավորող նյութեր կամ օքսիդիչներ կամ 
արհեստական խեժաստեղծ նյութերից կազմված հատուկ բաղադրություններ, 
նախատեսվում են կենդանական ծագում ունեցող թելքերի թաղքադրումը 
նվազեցնելու համար  

- յուղամերժ նյութեր` նախատեսված են մանածագործվածքային 
արտադրատեսակներին յուղամերժ հատկություններ հաղորդելու համար, բաղկացած 
են ֆտորի օրգանական միացությունների (սպառիչ ֆտորացված կարբոնային 
թթուներ) էմուլսիաներից կամ լուծույթներից, կարող են պարունակել նաև 
ձևափոխված խեժեր (լցանյութեր) 

- ջրամերժ նյութեր` բաղկացած են ջրամերժ նյութերի (մոմ կամ լանոլին) ջրային 
էմուլսիաներից, որոնք հավասարակշռված են թաղանթանյութի եթերով, 
դոնդողանյութով, սոսնձով, մակերևութաակտիվ օրգանական նյութերով, ինչպես նաև 
պատրաստուկներ, որոնք իրենց հիմքում պարունակում են սիլիցիումի և ֆտորի 
ածանցյալներ 

- շոհավորող միջոցներ` օգտագործվում են մանածագործվածքային 
արդյունաբերության մեջ, գործվածքեղենին ծալքերի (ճմռթվել) կամ կծկման դեմ 
կայունություն հաղորդելու համար, այդ նյութերի թվին են պատկանում միզանյութ-
ֆորմալդեհիդը, մելամին-ֆորմալդեհիդը, գլիոքսալդի-միզանյութը նախօրոք 
խտացված և մշակված այնպես, որպեսզի չունենան բազմակոնդենսացման նյութերի 
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հատկություններ, ինչը հատուկ է 20.16 դասին կամ որոշ քիմիական 
բաղադրություններին, օգտագործվում են գործվածքեղենին յուղի կամ կեղտի 
ազդեցության նկատմամբ բավարար, բարձր կայունություն հաղորդելու համար, 
միաժամանակ պահպանելով օդաթափանցիկությունը 

- հակաստատիկական միջոցներ, որոնք կանխում են մանվածքային թելքերի կամ 
գործվածքեղենի մեջ ստատիկ էլեկտրականության կուտակումը, սովորաբար 
ստացվում են ջրում լուծվող, խտացված բազմաէլեկտրոլիտներից, ներառվում են նաև 
միջոցներ, որոնք հիմնված են ալկալիական, ջրում լուծվող գծային պոլիամիդի վրա 
(պատրաստված է դիկարբոնային թթվից, խառնված պոլիամիդների հետ, որոնք 
պարունակում են մեկ կամ մի քանի երկրորդային ամինախմբեր կամ ալկիլանտի 
հետ, որը բաղկացած է, օրինակ` հատուկ երկհալիդներից)  

- պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են թաղանթանյութի-թղթի 
արդյունաբերությունում, այդ թվում նյութեր, որոնք թաց թղթին հաղորդում են 
ամրություն, կիրառվում են թղթի պատռվելու, ճղվելու, ծակվելու նկատմամբ 
ամրությունն ավելացնելու համար  

 - պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են կաշվի և արդյունաբերության 
այլ համանման ճյուղերում, այդ թվում՝ 

- կապակցանյութեր, որոնք օգտագործվում են կաշվի վրա գունանյութային ներկերն 
ամրացնելու համար` հատուկ բաղադրություններ, որոնց հիմքում պարունակում են 
սպիտակուցային նյութեր, բնական խեժեր կամ մոմեր և այլն 

- հավելույթներ հատուկ նախատեսված մշակման վերջնական փուլում կաշվի 
մակերևույթը խտացնելու համար` բաղադրությամբ և կառուցվածքով նման են 
նախորդ կետի կապակցանյութերին 

- ջրամերժ հատկություն փոխանցող նյութեր, բաղկացած են քրոմային օճառներից, 
ալկիլսաթի թթվի կամ կիտրոնաթթվի ածանցյալներից, որոնք լուծված են լուծիչներում 
(օրինակ` իզոպրիլային սպիրտ) կամ ֆտորի քիմիական միացություններում, 
լուծույթների կամ դիսպերսիայի տեսքով  

Բացառվում է` 

- մանածագործվածքային նյութերի, կաշվի, մորթու և այլ նյութերի յուղային կամ 
ճարպային մշակման համար օգտագործվող նյութերին վերաբերվող 
պատրաստուկները (19.20, 20.59.41) 

- որոշակի քիմիական բաղադրության առանձին տարրերը կամ միացությունները 
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- գունանյութերը, պատրաստի ներկերը, ներկանյութերը և այլն (20.12) 

- օրգանական, մակերևութաակտիվ նյութերը կամ պատրաստուկները, օրինակ` 
ներկանյութերի գործողությունը ուժեղացնող (20.41.20) 

- դեքստրինները և այլ ձևափոխված օսլաները, սոսինձները, որոնց հիմքը օսլաները 
կամ դեքստրիններն են կամ այլ ձևափոխված օսլաները (10.62.11, 20.52.10) 

- միջատասպանները կամ այլ պատրաստուկները (20.20) 

- էմուլսիաները, դիսպերսիաները կամ պոլիմերների լուծույթները (20.16, 20.30.11) 

20.59.55.500 Միջոցներ հարդարման օսլայի հիմքով 
20.59.55.520 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (55%-ից պակաս) 
20.59.55.530 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (55%-ից ոչ պակաս, բայց 70%-ից պակաս) 
20.59.55.550 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով (70%-ից ոչ պակաս, բայց 83%-ից պակաս) 
20.59.55.570 Միջոցներ հարդարման, օսլայի հիմքով ( 83%-ից ոչ պակաս) 
20.59.55.700 Միջոցներ հարդարման օգտագործվող մանածագործվածքային արդյունաբերության 

մեջ 
20.59.55.710 Միջոցներ լվացող և մաքրող, գործվածքների մշակման համար, կշռածրարված 

մանրածախ առևտրի համար  
20.59.55.730 Միջոցներ հարդարման, օգտագործվող 

մանածագործվածքային արդյունաբերությունում, բացի միջոցներից գործվածքի 
մշակման համար 

20.59.55.800 Միջոցներ հարդարման, թաղանթանյութի-թղթի արդյունաբերությունում 
օգտագործվող 

20.59.55.900 Միջոցներ հարդարման, միջոցներ ներկումն արագացնելու և ներկանյութերի 
ամրակցման համար, օգտագործվող կաշվի և համանման արտադրություններում 

20.59.56 Մետաղական մակերևույթների խածատման կազմություններ. հալանյութեր. 
պատրաստի արագարարներ կաուչուկի ռետինացման համար. կազմածո 
պլաստիկարարներ և կայունարարներ ռետինի և պլաստմասսայի համար. 
կատալիզորդներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, խառը ալկիլբենզոլներ և 
ալկիլնավթալիններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պատրաստուկներ մետաղական մակերևույթների խածատման համար, 
օգտագործվում են մետաղների մակերևույթներից օքսիդների, օքսիդաթաղանթի, 
ժանգի և այլն հեռացման համար, մետաղի մակերևույթը կոպտացնելու և դրանք 
որոշակի աշխատանքի համար պատրաստելու համար, խածատումը կարելի է 
դիտարկել որպես հարդարման գործողություն կամ այն կատարել աշխատանքի վաղ 
փուլերում, կամ էլ իրականացնել մետաղի մակերևույթը պատելուց (գալվանացում, 
մետաղապատում, կլայեկում և այլն) առաջ, խածատման պատրաստուկների հիմքում 
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օգտագործվում են նոսրացված թթուներ (աղաթթու, ծծմբաթթու, ազոտական թթու, 
ֆոսֆորաթթու և այլն), երբեմն պարունակում են ինհիբիտորներ, որոնք կասեցնում են 
մետաղի քայքայումը, որոշ պատրաստուկներ ունեն հիմնային հիմք (օրինակ` 
նատրիումի հիդրօքսիդ)  

- օժանդակ այլ հալանյութեր և պատրաստուկներ զոդման համար, պինդ 
զոդանյութերով զոդման կամ եռակցման համար` օգտագործվում են զոդումը (նաև 
պինդ զոդանյութով) կամ եռակցման գործողությունը հեշտացնելու համար, 
պաշտպանում են զոդվող մակերևույթները և զոդանյութը օքսիդացումից, 
գործողության ընթացքում առաջացած օքսիդները լուծում են իրենց մեջ, այս 
բաղադրություններում հիմնականում օգտագործվում են ցինկի քլորիդ, ամոնիումի 
քլորիդ, նատրիումի քառաբորատ, բևեկնախեժ և լանոլին, այստեղ դասակարգվում 
են նաև խառնուրդներ ալյումինի հատիկների կամ ալյումինի փոշու և տարբեր 
մետաղական օքսիդների հետ (օրինակ` երկաթի օքսիդ), որոնք եռակցման 
ընթացքում օգտագործվում են որպես ուժգին ջերմանջատիչ նյութեր 
(ալյումինաջերմային գործընթաց) 

- բաղադրություններ զոդման և եռակցման համար, զոդանյութեր փոշիների և 
մածուկների տեսքով, բաղկացած մետաղից և ուրիշ նյութերից` օգտագործվում են 
մետաղների մակերևույթները մեկը մյուսին հալելով միացնելու ընթացքում, 
հիմնական բաղադրիչը մետաղն է (սովորաբար համաձուլվածքներ են, որոնք 
պարունակում են անագ, կապար, պղինձ և այլն), նշված բաղադրությունները 
դասակարգվում են տվյալ դիրքում, եթե բացի մետաղից դրանք պարունակում են նաև 
այլ բաղադրիչներ (օժանդակ բաղադրություններ են, որ նկարագրված են վերևում), 
մատակարարվում են փոշիների կամ մածուկների տեսքով 

- բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են եռակցման էլեկտրոդների մեջ, որպես 
միջուկ կամ ձողերի պատվածք` նախատեսված են եռակցման ընթացքում առաջացող 
հալված օքսիդները, խարամները հեռացնելու համար, սովորաբար բաղկացած են 
հրակայուն խառնուրդից, որը պարունակում է, օրինակ` կաոլին և կիր 

- ռետինացման արագացուցիչներ խառնուրդների տեսքով, որոնք պատրաստված են 
օրգանական նյութերի հիմքով (երկֆենիլգուանիդին, երկթիոկարբամատներ, 
թիուրամսուլֆիդներ, հեքսամեթատետրամին, մերկապտոբենզոթիազոլ և այլն), 
որոնք հաճախ խառնված են ոչ օրգանական ակտիվացնող նյութերի հետ (ցինկի 
օքսիդ, մանգանի օքսիդ, կապարի օքսիդ և այլն): Արագացուցիչներն ավելացվում են 
կաուչուկին մինչև ռետինացնելը, լավացնում են ռետինացվող նյութերի ֆիզիկական 
հատկությունները, նվազեցնում ռետինացման գործընթացի ջերմաստիճանը և 
կրճատում ժամանակը, երբեմն ծառայում են որպես պլաստիկարարներ:  
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- բաղադրություններ, որոնք ընդգրկված չեն ուրիշ խմբավորումներում 
պլաստիկացնում են բաղադրություններ կաուչուկների և պլաստմասսայի համար և 
պլաստիկարարներ, որոնք օգտագործվում են պլաստմասսայի ճկունության 
անհրաժեշտ աստիճան ապահովելու համար կամ ռետինի խառնուրդների 
պլաստիկությունը բարձրացնելու համար, որպես օրինակ կարելի է նշել հետևյալ 
խառնուրդները` երկու և ավելի բարդ ֆտալոեթերների խառնուրդը, խառնված 
երկալկիլֆտալատները, որոնք ստացված են 20.14.21 ենթակարգի խառը յուղային 
սպիրտներից, պլաստիկարարներն օգտագործվում են պոլիվինիլքլորիդի կամ 
թաղանթանյութի եթերների հետ 

 

 

- հակաօքսիդացման բաղադրություններ կաուչուկների և պլաստմասսայի համար, 
որոնք օգտագործվում են օրինակ` ռետինի արտադրությունում պնդացման կամ 
ծերացման դեմ, դրանցից են խառը ալկիլացված երկֆենիլամինները, խառնուրդները 
X-նավթալինանիլինի հիմքով 

- կայունացնող այլ բաղադրություններ, կաուչուկների և պլաստմասսայի համար, 
օրինակ` երկու և ավելի կայունացնող նյութերի խառնուրդներ, ռեակցիոնաընդունակ 
խառնուրդներ (օրինակ` անագի խառը օրգանական միացություններ), 
պլաստմասսայի դեպքում օգտագործվում են, հիմնականում, որոշ պոլիմերների 
(օրինակ` պոլիվինիլքլորիդ) ապահիդրոքլորացումը դանդաղեցնելու համար, կարող 
են օգտագործվել նաև որպես պոլիամիդների ջերմակայունարարներ 

- բաղադրություններ, հիմնականում, բաղկացած մեկ կամ երկու ակտիվ 
բաղադրիչներից, որոնք քսված են կրիչ-տակդիրի վրա (կատալիզորդներ կրիչի վրա) 
կամ խառնուրդներ ակտիվ բաղադրիչների (մետաղներ, մետաղների օքսիդներ, 
մետաղների միացություններ` կոբալտ, նիկել, պալադիում, պլատին, մոլիբդեն, քրոմ, 
պղինձ, ցինկ և դրանց խառնուրդները) հիմքով` կրիչը, սովորաբար, բաղկացած է 
ալյումինի օքսիդից, ածխածնից, սիլիկագելից, հալեցված քվարցից (որձաքար) կամ 
խեցեղեն նյութից 

- բաղադրություններ` տարբեր միացությունների հիմքով խառնուրդներ, բնույթն ու 
բաղադրությունը կախված են քիմիական ռեակցիաներից, որոնց դրանք պետք է 
կատալիզորդեն դրանց թվին են պատկանում` «կատալիզորդներ, որոնք տանում են 
ազատ-ռադիկալ ռեակցիաներ» (օրինակ` օրգանական պերօքսիդների կամ 
ազոմիացությունների օրգանական լուծույթները, վերականգնող-օքսիդացնող 
խառնուրդները), «կատալիզորդներ գործող իոնային մեխանիզմով» (օրինակ` 
ալկիլիթիումը), «կատալիզորդներ բազմակոնդենսացման ռեակցիաների համար» 



1282 
 

(օրինակ` կալցիումի ացետատի և ծարիրի եռօքսիդի խառնուրդները) 

- խառը ալկիլբենզոլներ և ալկիլնավթալիններ, որոնք ստացված են բենզոլի և 
նավթալինի ալկիլացումից, ունեն բավական երկար կողմնային շղթաներ, խառը 
ալկիլբենզոլներն օգտագործվում են որպես մակերևութաակտիվ նյութերի լուծիչներ 
քսուքային յուղերի և մեկուսիչ յուղերի արտադրություններում, խառը 
ալկիլնավթալիններն օգտագործվում են ալկիլնավթալին-սուլֆաթթուների և դրանց 
աղերի արտադրությունում 

Բացառվում է` 

- օգտագործված կատալիզորդները, որոնք պիտանի են միայն մետաղների կորզման 
համար կամ մետաղների հիմքով քիմիական միացությունների արտադրության 
համար (24) և օգտագործված կատալիզորդները, որոնք օգտագործվում են 
թանկարժեք մետաղների կորզման համար (24.41.6) 

- որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող առանձին միացությունները 

- կատալիզորդները, որոնք բաղկացած են միայն մետաղից կամ մետաղների 
համաձուլվածքներից, որոնք ունեն մանր աղացած փոշու, ոլորած մետաղալարի ձև և 
այլն  

- ռետինացման արագացուցիչները, որոնք օգտագործվում են կաուչուկների 
ռետինացման ընթացքում (20.59.56) 

- հակաօքսիդիչները, որոնք պատրաստվում են որպես հավելույթներ հանքային 
յուղերի կամ ուրիշ հեղուկների համար, որոնք օգտագործվում են նույն 
նպատակներով ինչ որ հանքային յուղերը (20.59.42) 

- պեպտիզատորները կաուչուկի վերամշակման համար 

- պատրաստուկները, որոնք նախատեսված են մետաղների մաքրման համար 
(20.41.32) 

- զոդման, զոդանյութերի և եռակցման բաղադրությունները, որոնք բաղկացած են 
մետաղի փոշիներից խառը կամ չխառնված (դասակարգվում են համապատասխան 
իրենց բաղադրությունների) 

- էլեկտրոդները մետաղների կամ մետաղների կարբիդների հիման վրա, որոնք 
պատված են հալանյութով կամ նրանց միջուկը հալանյութից է (25.93.15) 

20.59.56.200 Բաղադրություններ մետաղական մակերևույթների խածատման համար 
20.59.56.300 Արագացուցիչներ կաուչուկի ռետինացման, պատրաստի 
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20.59.56.400 Պլաստիկարարներ, բաղադրյալներ ռետինի կամ պլաստմասսայի համար 
20.59.56.500 Հակաօքսիդանտներ և կայունարարներ ռետինի և պլաստմասսայի  համար 
20.59.56.600 Ակտիվարարներ քիմիական ռեակցիաների, արագացուցիչներ ռեակցիաների և 

կատալիզորդներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
20.59.56.700 Ալկիլբենզոլներ խառը և ալկիլնավթալիններ խառը, բացի 20.14.42 և 20.14.73 

ենթակարգերում ներառվածներից 
20.59.57 Ամրակիչներ պատրաստի` լցակաղապարների և ձողերի համար. քիմիական 

մթերք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձուլման կաղապարների և ձողերի համար կապակցող բաղադրիչներ, 
օգտագործվում են բնական խեժանյութերի (բևեկնախեժ, վուշի ձեթ, բուսական 
սոսնձանյութեր, դեքստրին, մաթ, 20.16 դասի պոլիմերներ) հիմքով ձուլման ձողերի 
ստացման համար, դրանք նախատեսված են ձուլման ավազից կիպ զանգված 
ստանալու համար, որը հարմար է կաղապարներ և ձողեր ստանալու համար և 
տարրերի ձուլումից հետո ավազի հեռացումը հեշտացնելու համար 

- նավթենային թթուներ (օժանդակ նյութեր, ստացված որոշ նավթային յուղերի կամ 
բիտումային նյութերի զտումից), միակարբոնային ալիցիկլիկ թթուների խառնուրդներ 
են, ստացվում են որոշ հանքավայրերից հանված բնական յուղերի մաքրման 
ընթացքում 

- նավթենային թթուների ջրում չլուծվող աղեր (կալցիումի, բարիումի, ցինկի, 
մանգանի, ալյումինի, կոբալտի, քրոմի, կապարի նավթենատներ և այլն), որոնցից մի 
քանիսն օգտագործվում են հանքային յուղերի և պղնձի նավթենատների 
(օգտագործվում են ֆունհիցիդների և այս բարդ թթուների եթերների արտադրության 
մեջ) համար չորուցիչներ կամ հավելույթներ պատրաստելու համար 

- մետաղների չեռակալված կարբիդներ` փոշեկերպ, եռակալման միջոցով «պինդ 
մետաղների» վերականգնվելու հատկությունով, բաղկացած են տարբեր մետաղների 
կարբիդների խառնուրդներից (վոլֆրամի, տիտանի, տանտալի և նիոբիումի 
կարբիդներ) մետաղական կապակցանյութերի (կոբալտի կամ նիկելի փոշի) 
հավելումով կամ առանց հավելումների, երբեմն պարունակում են փոքր քանակության 
պարաֆին (0,5 զանգ.%) 

- պատրաստի հավելանյութեր ցեմենտի, շինարարական շաղախների կամ բետոնի 
համար, օրինակ` թթվեցնող հավելանյութեր, որոնք հիմնված են կալիումի, 
նատրիումի սիլիկատների կամ կալիումի, նատրիումի ֆտորասիլիկատների վրա և 
նմանապես ջրապաշտպան բաղադրություններ (պարունակում կամ չեն պարունակում 
օճառներ), որոնք հիմնված են, օրինակ` կալցիումի օքսիդի, յուղային թթուների վրա 
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- սորբիտի ոչ բյուրեղացող տեսակներ (D-գլյուցիտոլ), որոնք ստացվում են գլյուկոզի 
շաքարաջրից (պարունակում է նաև այլ օլիգոսախարիդներ) բարձր ճնշման տակ 
ջրածնավորման եղանակով, դրանց մեջ սորբիտոլի (B-լյուցիտոլ) պարունակությունը 
տատանվում է 60%- ից մինչև 80% չոր նյութի հաշվարկով (սորբիտի տվյալ տեսակն 
առանձնանում է վատ բյուրեղացմամբ) 

Բացառվում է` 

- օգտագործված կատալիզորդները, որոնք պիտանի են միայն մետաղների կորզման 
համար կամ մետաղների հիմքով քիմիական միացությունների արտադրության 
համար (24) և օգտագործված կատալիզորդները, որոնք օգտագործվում են 
թանկարժեք մետաղների կորզման համար (24.41.6) 

- որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող առանձին միացությունները 

- կատալիզորդները, որոնք բաղկացած են միայն մետաղից կամ մետաղների 
համաձուլվածքներից, որոնք ունեն մանր աղացած փոշու, ոլորած մետաղալարի ձև և 
այլն  

- ռետինացման արագացուցիչները, որոնք օգտագործվում են կաուչուկների 
ռետինացման ընթացքում (20.59.56) 

- հակաօքսիդիչները, որոնք պատրաստվում են որպես հավելույթներ հանքային 
յուղերի կամ ուրիշ հեղուկների համար, որոնք օգտագործվում են նույն 
նպատակներով ինչ որ հանքային յուղերը (20.59.42) 

- պեպտիզատորները կաուչուկի վերամշակման համար 

- պատրաստուկները, որոնք նախատեսված են մետաղների մաքրման համար 
(20.41.32) 

- զոդման, զոդանյութերի և եռակցման բաղադրությունները, որոնք բաղկացած են 
մետաղի փոշիներից խառը կամ չխառնված (դասակարգվում են համապատասխան 
իրենց բաղադրությունների) 

- էլեկտրոդները մետաղների կամ մետաղների կարբիդների հիման վրա, որոնք 
պատված են հալանյութով կամ նրանց միջուկը հալանյութից է (25.93.15) 

- վերափոխված այլ դեքստրինները, օսլաները և սոսինձները, որոնք հիմնված են 
օսլաների, դեքստրինների կամ այլ վերափոխված օսլաների վրա (10.62.11 և 20.59.60) 

- կարբիդները, որպես առանձին միացություններ (20.13.64)  
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- ջրում լուծվող նավթենատները (20.41.20)  

20.59.57.200 Ամրակիչներ պատրաստի, որոնք օգտագործվում են ձուլման կաղապարների և 
ձողերի արտադրությունում 

20.59.57.300 Թթուներ նավթենային, դրանց աղերը ջրում չլուծվող և դրանց բարդ եթերները 
20.59.57.400 Կարբիդներ մետաղների չեռակալված, խառնված միմյանց կամ մետաղական 

կապակցանյութերի հետ 
20.59.57.500 Հավելույթներ ցեմենտի, շինարարական շաղախների կամ բետոնի համար  
20.59.57.700 Սորբիտ, բացի Դ-գլյուցիդի 
20.59.59 Քիմիական այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նավթային սուլֆոնատներ, ջրում չլուծվող նյութեր են, ստացվում են նավթից կամ 
նավթի թորամասերից սուլֆացման եղանակով, օրինակ` ծծմբական թթվով, օլեումով 
կամ ծծմբի եռօքսիդով, որոնք լուծված են ծծմբի հեղուկ երկօքսիդի մեջ (սովորաբար 
գործընթացն ուղեկցվում է չեզոքացումով) 

- իոնափոխանակիչներ (իոնափոխանակային նյութեր) (ներառյալ հիմնային և 
թթվային իոնափոխանակիչները), 24.16 դասի պոլիմերներից տարբերվող, չլուծվող 
միացություններ են, էլեկտրոլիտի լուծույթի հետ հպման մեջ մտնելիս փոխանակում 
են իրենց իոններից մեկը լուծույթում պարունակվող նյութի իոնի հետ, այս 
հատկությունը մեծ արժեք ունի արդյունաբերության մեջ, օրինակ` կոշտ ջրից 
կալցիումի կամ մագնիումի աղերը հեռացնելու համար, ինչը նախատեսված է 
բոյլերների, մանածագործվածքային կամ ներկման արդյունաբերության, 
լվացքատների համար 

- իոնափոխանակիչ արհեստական նյութեր, օրինակ` արհեստական ցեոլիտ և այլն, 
որոնք պատրաստված են ալյումինի օքսիդի կամ սիլիկագելի հիմքի վրա (օրինակ 
հիդրատացված սիլիկագել գունավորված կոբալտի աղերով, որն օգտագործվում է 
որպես չորացնող ազդանյութ) 

- փոշեցրվող գազակլանիչներ, որոնք լամպի պատրաստման ընթացքում փոշեցրվում 
են նրա մեջ, բաղկացած են բարիումից և ալյումինից, մագնիումից, տանտալից, 
թորիումից և այլն, ունեն լարերի կամ հաբերի տեսք, այստեղ ներառված են նաև 
բաղադրություններ, որոնք բաղկացած են բարիումի և ստրոնցիումի կարբոնատներից 
և պատվում են տանտալի լարի վրա 

- գազակլանիչներ վակուումային խողովակների համար, որոնք հիմնված են 
բարիումի, ցիրկոնիումի վրա, մատակարարվում են թիթեղների, հաբերի ձևով կամ 
պատված են մետաղական խողովակների և լարերի վրա 
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- հիմնային երկաթի օքսիդներ` նախատեսված են գազի մաքրման համար 
(մասնավորապես ածխի գազացման ընթացքում), պարունակում են երկաթի օքսիդի 
խառնուկ, ստացվում են բոքսիտներից ալյումինի կորզման ընթացքում, որպես 
հարակից արդյունք, պարունակում են նաև նատրիումի կարբոնատ, սիլիկահող 

- հակաքայքայման բաղադրություններ` պարունակում են ամիններ և դրանց 
ածանցյալներ որպես ակտիվ բաղադրյալներ, օգտագործվում են ժանգից 
պաշտպանելու համար, պատրաստվում են օրինակ` ֆոսֆորաթթվի հիմքով, դրանց 
գործողությունը պայմանավորված է քայքայումը կասեցնող քիմիական 
գործընթացներով 

- պնդարարներ լաքերի և սոսինձների համար, օրինակ` ամոնիումի քլորիդի և 
միզանյութի խառնուրդներ 

- միջոցներ թանաքաբծերի հեռացման համար` սովորաբար որոշակի քիմիական 
միացությունների ջրային լուծույթներ են, որոշ դեպքերում կարող է օգտագործվել մեկ 
միացություն (օրինակ` քլորամինի ջրային լուծույթ), ուրիշ դեպքերում կարող է 
անհրաժեշտ լինել երկու միմյանց լրացնող գործառույթներ, այս դեպքում մի 
փաթեթում կարող են մատակարարվել երկու շշեր (մեկը օրինակի համար կարող է 
պարունակել նատրիումի հիդրոսուլֆատի ջրային լուծույթ, մյուսը` կալիումի 
պերմանգանատի ջրային լուծույթ), մատակարարվում են փաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

- բաղադրություններ տպագրական տրաֆարետների ճշտման համար` 
թաղանթանյութային լաքեր են, մատակարարվում են փոքրիկ շշերով, որոնց 
կափարիչները սովորաբար պարունակում են փոքրիկ վրձիններ, մատակարարվում 
են փաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

- հեղուկներ սրբագրային, փաթեթվածքներով` անթափանց հեղուկներ (սպիտակ կամ 
գունավորված այլ գույներով), որոնք, մեծամասամբ, բաղկացած են գունանյութերից, 
կապակցանյութերից և լուծիչներից, օգտագործվում են մեքենագրական տեքստերի, 
ձեռագրերի, որոնք տպագրված են օֆսեթային եղանակով, սխալները և 
թերությունները վերացնելու համար, սովորաբար մատակարարվում են փոքրիկ 
շշերով, որոնց կափարիչներն ունեն փոքրիկ վրձին (թիակ) 

 

- հակաքայքայիչ միացություններ հիմնված նատրիումի կարբոնատի, նատրիումի 
սիլիկատի, տանինի վրա և այլն` ավելացվելով կոշտ ջրին, շրջափակում են կալցիումի 
և մանգանի լուծված աղերի մեծ մասը, դրանով իսկ կանխելով պինդ նստվածքների 
առաջացումը բոյլերներում, շոգեգեներատորների խողովակներում և այլ սարքերում, 
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որոնցով ջուր է պտտվում  

- բաղադրություններ հատուկ, մետաղապատող լոգնոցների համար, հղկող 
լոգնոցների համար և բաղադրություններ էլեկտրատպագրության համար 

- բազմաքլորերկֆենոլներ (խառնուրդներ քլորացված երկֆենիլի ածանցյալների) և 
քլորապարաֆիններ 

- խառը պոլիէթիլենգլիկոլներ շատ ցածր մոլեկուլային քաշով, օրինակ` երկ-, եռ-, 
քառաէթիլենգլիկոլների խառնուրդներ 

- խառնուրդներ գլիցերոլի և միա-, երկ-, եռա- ճարպաթթվային բարդ եթերների, 
որոնք օգտագործվում են որպես յուղերի էմուլսարարներ 

- պատրաստուկներ (օրինակ` հաբեր)` բաղկացած են սախարինից կամ դրա աղերից 
և նատրիումի հիդրոկարբոնատի տեսակի նյութերից և գինեթթվից 

- աղեր պահածոյացման համար` բաղկացած են նատրիումի քլորիդից, նատրիումի 
նիտրիտի կամ նատրիումի նիտրատի հավելումներով 

- որոշ թերապևտիկ պատրաստուկների միջանկյալ նյութեր, օրինակ` 
հակաբիոտիկների, արտադրության, որոնք ստացվում են միկրոօրգանիզմների 
օգնությամբ խմորման (ֆերմենտավորում) եղանակով, հետագա զտմամբ և միափուլ 
լուծահանումով, սովորաբար պարունակում են 70 զանգ.%-ից ոչ ավելի ակտիվ 
նյութեր, օրինակ` «հիմնային սորախիցներ», որոնք հանդիսանում են 
քլորտետրացիկլինի (աուրամիցին) արտադրության միջանկյալ արգասիք, բաղկացած 
են սնկային ոչ ակտիվ նյութից, զտող օժանդակ նյութից և 10%-ից մինչև 15% 
քլորտետրացիկլինից 

- դոնդողաազդանյութեր, չհանդիսացող որոշակի քիմիական նյութ` կազմված են 
հատուկ մշակման ենթարկված մոնտմորիլոնիտից, մատակարարվում են բաց 
դեղնավուն-սպիտակ փոշու տեսքով, օգտագործվում են բազմաթիվ օրգանական 
պատրաստուկների (ներկեր, լաքեր, վինիլային կախույթներ, մոմեր, ադգեզիվներ, 
մածիկներ, կոսմետիկական արտադրատեսակներ և այլն) արտադրությունում 

- որոշ խեցեղեն արտադրատեսակների արտադրության համար բաղադրություններ, 
օրինակ` խառնուրդներ կաոլինի, քվարցի և դաշտային սպաթի հիմքով 

- մոդելային փոշու տեսքով մածուկներ, օգտագործվում են ջրի հետ խառնելուց հետո, 
բաղկացած են մոտավորապես 30% տարեկանի ալյուրից և մոտավորապես 30% 
փայտի թաղանթանյութից, խառնած ցեմենտի, սոսնձի և կավիճի հետ  

- եռակալված խառնուրդներ մոլիբդենի տեխնիկական օքսիդից, ածխից և 
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բորաթթվից` օգտագործվում են պողպատաձուլման արտադրությունում որպես 
լեգիրացնող նյութ  

- փոշիներ («մոխրագույն օքսիդ» կամ «սև օքսիդ»)` կապարի միօքսիդի (65%-ից մինչև 
80%) և մետաղական կապարի (մինչև հավասարակշռում) հատուկ պատրաստված 
խառնուրդներ, որոնք ստացվում են գնդաձև աղացներում մաքուր կապարի 
կարգավորվող օքսիդացումով և օգտագործվում են կուտակիչների թիթեղների 
արտադրությունում  

- խեցեգործական ջերմաստիճանի հալվող տվիչներ (Զեգերի կոներ և այլն)` 
սովորաբար կաղապարվում են փոքր բուրգերի տեսքով, բաղկացած են նյութերի 
խառնուրդից, որոնք նման են խեցեղեն մածուկներում և ապակենման 
պատրաստուկներում օգտագործվող նյութերին, ավելացնում են այնպես, որ նրանք 
որոշակի ջերմաստիճանի տակ փափկում և կորցնում են իրենց ձևը, այս 
հատկությունն օգտագործվում է խեցեղեն տարրերի թրծման ընթացքում 
ջերմաստիճանի հսկման և կարգավորման համար 

- բաղադրություններ ձողային արկղերը և մոդելային սալերը պատելու համար, 
պատրաստվում են կալցիումի կարբոնատից, մոդելային մոմի զանգվածից և 
ներկանյութից 

- պատրաստուկներ, որոնք պատրաստված են դեքստրինից և նատրիումի 
կարբոնատից, նախատեսված են էմուլսարարումից հետո օգտագործելու համար, 
որպես պողպատյա ձուլվածքների ձուլման կաղապարների ծածկույթ  

- ավազ, ծածկված արհեստական խեժի շերտով, նախատեսված են ձուլման ձողերի 
պատրաստման համար 

- նյութեր պողպատի ապագազացման համար, բաժանիչ ազդանյութեր ձուլման 
կաղապարների համար, բացի 20.59.41 ենթակարգում դասակարգվողներից 

- կրակից պաշտպանության համար միջոցներ (օրինակ` ամոնիումի միացությունների 
հիմքի վրա, որոնք ջերմության ազդեցության տակ ուռչում են և առաջացնում 
պաշտպանական շերտ կառույցների համար) 

- միջոցներ (սովորաբար սիլիկատի հիմքի վրա) շենքերի արտաքին պատերը 
պատելու, ջրից պաշտպանելու համար 

- պատրաստուկներ, որոնք ավելացվում են բետոնի մեջ, ստորգետնյա ջրերից 
պաշտպանելու համար 

- իներտ, ջրամերժ (հիդրոֆոբ) փոշիներ, որոնք պատրաստվում են կրաքարերից և 
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ուրիշ կարբոնատային ապարներից, ավելացնելով ջրամերժ ազդանյութեր 

- խառնուրդներ, որոնք պարունակում են ապացիկլային ածխածինների 
պերհալոգենացված ածանցյալներ, որոնք պարունակում են երկու և ավելի 
հալոգեններ, ներառյալ պերհալոգենացված ածանցյալների խառնուրդներ այլ 
նյութերի հետ 

 

Բացառվում է` 

- մոդելային մածուկները (մածվածքներ) (20.59.52) 

- արհեստական և պատրաստի մոմերը, դրանց ածանցյալները (20.41.41) 

- 20.16.40 ենթակարգի պոլիէթիլենգլիկոլները 

- օրգանական, կոմպոզիցիոն նոսրացուցիչները (20.30.22)  

- հակաքայքայիչ բաղադրությունները, քսուքային յուղերի հիմքով (20.59.42) 

20.59.59.100 Սուլֆոնատներ նավթային, իոնիտներ, գազակլանիչներ 
20.59.59.130 Սուլֆոնատներ նավթային, բացառությամբ սուլֆոնատները հիմնային մետաղների, 

ամոնիումի կամ էթանոլամինների, թիոֆենացված սուլֆաթթուներ յուղերի ստացված 
բիտումավոր միներալներից և դրանց աղերը 

20.59.59.150 Իոնափոխանակիչներ (խեժեր իոնափոխանակային) 
20.59.59.170 Գազակլանիչներ էլեկտրավակուումային սարքերի համար 
20.59.59.200 Պիրոլիգնիտներ, տարտրատ կալցիումի չմաքրված, ցիտրատ կալցիումի չմաքրված, 

երկաթի օքսիդ հիմնային գազերի մաքրման համար, բաղադրություններ 
հակաքայքայման 

20.59.59.230 Պիրոլիգնիտներ, տարտրատ կալցիումի չմաքրված, ցիտրատ կալցիումի չմաքրված 

20.59.59.250 Օքսիդ երկաթի հիմնային գազերի մաքրման համար 
20.59.59.270 Բաղադրություններ հակաքայքայման, ամիններ պարունակող որպես ակտիվ 

բաղադրիչներ 
20.59.59.300 Լուծիչներ և նոսրացուցիչներ կոմպոզիցիոն ոչ օրգանական 
20.59.59.400 Միացություններ օքսիդաթաղանթի և դիրտի առաջացումն արգելակող և համանման 

միացություններ 
20.59.59.500 Բաղադրություններ գալվանական պատվածքների պատման 

համար, էթիլենգլիկոլներ խառը,եթերներ բարդ, խառը, գլիցերինի և միա-, երկ- և 
եռակարբոնային ճարպային թթուների 

20.59.59.530 Բաղադրություններ գալվանական պատվածքներ ստանալու համար 
20.59.59.570 Եթերներ բարդ, խառը, գլիցերինի և միա-, երկ- և եռակարբոնային ճարպային 

թթուների 
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20.59.59.600 Բաղադրություններ և պատրաստուկներ քիմիական, օգտագործվող դեղաբանության 
և վիրաբուժության մեջ, ձուլման արտադրության համար, շինարարության մեջ 

20.59.59.630 Նյութեր քիմիական և պատրաստուկներ դեղաբանության կամ վիրաբուժության 
համար 

20.59.59.650 Նյութեր քիմիական օժանդակ այլ, ձուլման արդյունաբերությունում օգտագործվող 
20.59.59.670 Բաղադրություններ քիմիական հրապաշտպան, ջրամեկուսիչ և համանմանները, 

որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ 
20.59.59.700 Խառնուրդներ, պարունակող պերհալոգենացված ածանցյալներ ապացիկլային 

ածխածինների երկու կամ ավելի հալոգեններով 
20.59.59.730 Խառնուրդներ, պարունակող ապացիկլային ածխածիններ, պերհալոգենացված 

միայն ֆտորով և քլորով 
20.59.59.790 Խառնուրդներ, պարունակողպերհալոգենացված ածանցյալներ ապացիկլային 

ածխածինների երկու և ավելի տարբեր հալոգեններով, բացի ֆտորից և քլորից 
20.59.59.900 Բիովառելիք, ստացվող յուղ պարունակող, շաքար պարունակող և օսլա պարունակող 

մշակաբույսերից 
20.59.6 Դոնդողանյութ (ժելատին) և դրա ածանցյալները, ներառյալ կաթի ալբումինները 

20.59.60 Դոնդողանյութ (ժելատին) և դրա ածանցյալները, ներառյալ կաթի ալբումինները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- դոնդողանյութ` ջրում լուծվող սպիտակուցային նյութ, ստացվում է կաշիներից  
կռճիկներից, ոսկորներից, ջլերից և կենդանական ծագման այլ նյութերից, սովորաբար  
դրանց մշակման արդյունքում թթուների ավելացմամբ կամ առանց ավելացման, ջր  
հետ այն կազմում է թափանցիկ դոնդողանման զանգված, օգտագործվում է թղթի կա  
գործվածքի սոսնձման համար, տպագրական գործում, պլաստմասսայի պատրաստմա  
համար, ներկայացվում է բարակ, թափանցիկ, համարյա անգույն, անհոտ թերթեր  
տեսքով (այն պայմանով, որ թերթերն ունենան ուղղանկյան տեսք, անկախ նրանից  
դրանք ներկված են կամ մակերևույթը մշակված է, թե ոչ), ինչպես նաև սալիկների  
սկավառակների, փաթիլների, փոշիների տեսքով 

- դոնդողանյութի ածանցյալներ, դրանց թվին են դասվում՝ դոնդողանյութի տանատը  
դոնդողանյութի բրոմտանատը 

- ձկան սոսինձ (թառափի)` ստացվում է մի քանի ձկների պարկերի մեխանիկակա  
մշակումից, հատկապես թառափի, գտնվում է պինդ վիճակում, սովորաբար բարա  
կիսաթափանցիկ թերթերի տեսքով, օգտագործվում է որպես պարզեցնող միջո  
խմիչքների արտադրության և դեղագործության մեջ 

- կենդանական ծագման այլ սոսինձներ` չմաքրված դոնդողանյութ, որն օգտագործվու  
է որպես սոսինձ, կարող է պարունակել հավելումներ, օրինակ՝ պահածոյացնող նյութեր  



1291 
 

գունանյութեր կամ մածուցիկությունը կարգավորող ազդակներ 

- ոսկրից սոսինձ, կաշվից սոսինձ, նյարդային թելքերից սոսինձ, ջիլերից սոսինձ` լինու  
են դեղինից մինչև դարչնագույն և սովորաբար ներկայացված են հաստ, ավելի պինդ  
ավելի փխրուն թերթերի տեսքով, քան չմշակված դոնդողանյութը, ինչպես նա  
գնդիկների, փաթիլների տեսքով 

- ձկան սոսինձներ (բացի թառափից)` ստացվում են ձկների թափոնների տաք ջրո  
մշակման արդյունքում և ունեն դոնդողանման հեղուկի տեսք 

 

Բացառվում է՝ 

- կազեինի սոսինձը (20.52.10) 

- մանրածախ առևտրի համար կշռածրարված 1 կգ-ից ոչ ավելի զտաքաշ կշռով սոսինձ  
(20.52.10) 

- դոնդողանյութի հիմքի վրա պատճենահանման համար մածուկները (20.59)  

- կարծրացած դոնդողանյութը (20.16.59) 

- դոնդողանյութի թերթերը, կտրատված ցանկացած ձևով, բացի քառակուսուց կա  
ուղղանկյունուց (32.99.59) 

- մամլված կամ կտրատված պինդ դոնդողանյութը (32.99.59) 

- կարծրացած դոնդողանյութը (20.16.59) 

20.59.60.300 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները, բացի կազեինային սոսինձներից 
20.59.60.330 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները սննդի տեսակներից 
20.59.60.350 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները դեղագործական տեսակներից 
20.59.60.370 Դոնդողանյութ և դրա ածանցյալները տեխնիկական տեսակներից 
20.59.9 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
20.59.99 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

20.59.99.000 Այլ քիմիական արտադրանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.6 Թելք քիմիական  
20.60 Թելք քիմիական  
20.60.1 Թելք քիմիական 
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20.60.11 Կեմեր սինթետիկ և թելք սինթետիկ շտապելային, չսանդերքագզված և 
չսանրագզված  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սինթետիկ կեմ` չոլորված կամ ոլորված մեկ մետրի վրա 5 ոլորումով, յուրաքանչյուր 
թելի գծային խտությամբ 67 դեցիտեքսից պակաս, ձգված (այն անհնար է ձգել 100%-
ից ավելի), ընդհանուր գծային խտությունը գերազանցող 20.000 դեցիտեքսը, 
օգտագործվում է սինթետիկ շտապելային թելքերից մանվածքի արտադրության 
համար հետևյալ պայմանների դեպքում` եթե կեմը կտրտված է շտապելային թելքերի, 
որոնք վերամշակվում են ժապավենների, հաստաթելի և մանվածքի նույն 
եղանակներով, ինչպիսին կիրառվում են բամբակի և բրդի համար, և եթե կեմը «կեմ-
ժապավեն» եղանակով վերածված է տոպսի և հաջորդաբար մանվածքի 

- սինթետիկ թելքեր, չսանդերքագզված և չսանրագզված կամ չենթարկված մանման 
համար նախապատրաստման այլ գործողության (կիրառելի են 13 հատվածի և 
13.10.32 ենթակարգի պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններից 
հետո)` շտապելային սինթետիկ թելքերը, սովորաբար, մամլած են հակերով և 
հավասար են լրիվ երկարությամբ  

 

Բացառվում է` 

- սինթետիկ թելքերը, խմբավորված 20 000 դեցիտեքսը չգերազանցող ընդհանուր 
գծային խտությամբ կամ չձգված թելքին վերաբերվող ցանկացած ընդհանուր 
չափմանը (20.60.12, 20.60.13) 

- սինթետիկ թելքերը, խմբավորված (յուրաքանչյուր թելը 67 դեցիտեքս և ավելի), 
ոլորած կամ չոլորած (մի մետրի վրա 5 ոլորումից պակաս), ձգված կամ չձգված և 
ցանկացած ընդհանուր չափման (դասակարգվում է 24.70.14 ենթակարգում, եթե 
առանձին թելերի լայնական կտրվածքը 1 մմ-ից ավելի է և 22.21.10 ենթակարգում` 
հակառակ դեպքերում) 

- սինթետիկ շտապելային թելքերը, որոնք անցել են սանդերքագզման, սանրագզման 
գործողությունները կամ մանման համար մշակվել են այլ եղանակներով (13.10.31) 

- կոմպլեքսային սինթետիկ թելերը, որոնք նախատեսված են մանրածախ առևտրի 
համար, ներառյալ սինթետիկ միաթելերը (գծային խտությամբ 6,7 տեքսից պակաս) 
(20.60.12, 20.60.13) 

- շմոլները (20.60) 
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- կարի թելերը (13.10.82) 

20.60.11.200 – 20.60.11.900 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 20.60.11 
ենթակարգում տրված պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

20.60.11.200 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, նեյլոնային կամ այլ պոլիամիդներից 

20.60.11.300 Կեմ թելերից ֆիլամենտայինսինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, բազմաեթերային 

20.60.11.500 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, ակրիլային կամ բարեփոխված ակրիլային 

20.60.11.900 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, այլ 

20.60.11.950 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, բազմապրոպիլենային 

20.60.11.990 Կեմ թելերից ֆիլամենտային սինթետիկ և թելքեր սինթետիկ շտապելային 
չսանդերքագզված և չսանրագզված, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

20.60.12 Թելեր պոլիամիդային և բազմաեթերային, բարձր ամրության 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միաֆիլամենտային թելեր, որոնց խտությունը պակաս է 67 դեցիտեքսից 

- կոմպլեքսային թելեր, որոնք ստացված են որոշակի քանակի (մեկից մինչև մի քանի 
հարյուր հատ) միաֆիլամենտային թելերից, սովորաբար, դրանց կորզանումից հետո, 
կարող են լինել չոլորված կամ ոլորված (առանձնակիներ, միայնակ ոլորվածներ), 
ներառվում են միայն մեծ ամրության բազմաեթերային կամ պոլիամիդներից թելեր, 
որոնց խզման բեռնավորումը գերազանցում է 53սՆ/տեքս 

 

Բացառվում է` 

- ճոպանաթելային արտադրատեսակները (17.52.11) 

- թելերը, որոնք նախատեսված են մանրածախ առևտրի համար (17.10.55) 

- միաթելերը, սինթետիկ միաթելերը, շերտերը և մանածագործվածքային սինթետիկ 
գործվածքները 

- թելքավոր սինթետիկ կեմը (24.70.11) 

- տոպսը (պատռված կեմը) (17.10.30) 

- մետաղապատ թելերը, ներառյալ այս ենթակարգում թվարկված թելերը, ցանկացած 
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հարաբերակցությամբ համակցված մետաղական թելերի հետ կամ պատված 
մետաղով (17.54.33) 

20.60.12.300 Թելեր ֆիլամենտային մեծ ամրության, նայլոնային կամ ուրիշ պոլիամիդներից, 
չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

20.60.12.500 Թելեր ֆիլամենտային մեծ ամրության, բազմաեթերային, չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

20.60.12.700 Թելեր պոլիամիդային, բարձր ամրության 
20.60.13 Այլ սինթետիկ թելեր, միակի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տեքստուրացված թելեր, որոնք փոփոխվում են մեխանիկական կամ ֆիզիկական 
գործողությունների (օրինակ` ոլորմամբ, ետոլորմամբ, խաբուսիկ ոլորքով, սեղմմամբ, 
ծալքավորմամբ, տաք նստեցմամբ կամ մի քանի եղանակների համակցությամբ), 
արդյունքում ստանալով առանձին թելքեր ծալքերով, հանգույցներով, պարույրներով և 
այլն. նշված թերությունները կարող են մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ ուղղվել 
ձգելով, բայց թելերը վարականգնում են նախկին ձևը, երբ ձգումը ընդհատվում է. 
տեքստուրացված թելերն ունեն մեծ ծավալ և մեծ ձգելիություն, ինչը դրանց դարձնում 
է պիտանի ձգվող արտադրատեսակների արտադրության համար 

- չտեքստուրավորված այլ թելեր (թելեր հարթ, ֆիլամենտային), որոնք առանձնանում 
են ոլորքի հատուկ բնութագրերով, փոքր հանգույցներով կամ թելում թելքերի ցածր 
զուգահեռ կողմնորոշմամբ, այդ թվում` այլ թելեր, միակի և թելեր, որոնք բաղկացած 
են թելքերից, մասնակիորեն կողմնորոշված մոլեկուլներով, ունեն, սովորաբար, հարթ 
ձև, անմիջականորեն չեն օգտագործվում արտադրատեսակների արտադրության 
համար և նախնական պետք է ենթարկվեն ձգման կամ տեքստուրավորման, ինչպես 
նաև բազմաոլորքային (ոլորված) կամ միաոլորքային այլ թելեր 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 20.60.12 ենթակարգում և 13 հատվածում 
տրված պարզաբանումները, համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

 

 20.60.13.100 – 20.60.13.900 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 20.60.13 
ենթակարգում տրված պարզաբանումներն անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

Բացառվում է` 

- մեծ ամրության սինթետիկ թելերը (20.60.12) 

- ճոպանապարանային արտադրատեսակները (13.94.11) 
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- թելերը, որոնք նախատեսված են մանրածախ առևտրի համար (13.10.81) 

- սինթետիկ միաթելերը, մանածագործվածքային սինթետիկ շերտերը և 
գործվածքները (20.60.14) 

- թելքավոր սինթետիկ կեմը (20.60.11) 

- տոպսը (պատռված կեմ) (13.10.31) 

- մետաղացված թելերը, ներառյալ այս ենթակարգում թվարկված թելերը, ցանկացած 
հարաբերակցությամբ համակցված մետաղապատ թելերի հետ կամ պատված 
մետաղով (13.96.11) 

20.60.13.100 Թելեր տեքստուրավորված նայլոնային և բազմաեթերային, չփաթեթավորված 
մանրածախ առևտրի համար 

20.60.13.130 Թելեր տեքստուրավորված նայլոնային, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

20.60.13.150 Թելեր տեքստուրավորված բազմաեթերային, չփաթեթավորված մանրածախ 
առևտրի համար 

20.60.13.200 Թելեր տեքստուրավորված այլ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 
20.60.13.230 Թելեր տեքստուրավորված բազմապրոպիլենային, չփաթեթավորված մանրածախ 

առևտրի համար 
20.60.13.250 Թելեր տեքստուրավորված այլ, բացի բազմապրոպիլենայինից, 

չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 
20.60.13.300 Թելեր միակի նայլոնային կամ այլ պոլիամիդներից, չփաթեթավորված մանրածախ 

առևտրի համար, այլ 
20.60.13.500 Թելեր միակի բազմաեթերային, այլ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

20.60.13.700 Թելեր միակի բազմապրոպիլենային, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

20.60.13.900 Թելեր միակի սինթետիկ, չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 
20.60.14 Միաթելեր սինթետիկ. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր սինթետիկ 

մանածագործական նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սինթետիկ միաֆիլամենտային թելեր, արտամղված կորզաններից որպես միաթելեր` 
ունեն 67 դեցիտեքս գծային խտություն և լայնական կտրվածքը չի գերազանցում 1 մմ, 
կարող են ունենալ ցանկացած լայնական կտրվածք և ստացվել կորզանների միջոցով, 
ինչպես նաև շերտատմամբ կամ հալեցմամբ 

- սինթետիկ մանածագործվածքային նյութերից շերտեր կամ դրան համանմանները, 5 
մմ չգերազանցող լայնությամբ, արտադրված կորզանների միջով արտամղման 
եղանակով կամ կտրտված լայն շերտերից և թիթեղներից (երկայնակի դարսված 
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շերտերի տեսքով, դարսված կամ չդարսված տափակ խողովակների տեսքով, 
շերտերը և վերոհիշյալ արտադրատեսակները մամլած կամ ոլորված, 
բազմաոլորքային (դարսված մի քանի եզրերով) կամ միոլորքանի շերտերի տեսքով), 
դասակարգվում են նաև այն դեպքում, երբ դրանք կտրտված են կարճ հատվածների 
և նախատեսված են մանրածախ առևտրի համար 

 

Բացառվում է` 

- սինթետիկ մանրէազերծված միաթելերը (21.20.23) 

- սինթետիկ միաթելերը, որոնց մեջ ցանկացած լայնական կտրվածքը գերազանցում է 
1 մմ, կամ շերտերը և տափակ խողովակները (ներառյալ երկայնակի դարսվածները), 
անկախ այն բանից` մամլված են, ոլորված են, թե ոչ (օրինակ` արհեստական ծղոտը), 
պայմանով, որ տեսանելի լայնությունը (այսինքն` դարսված, արդուկված, մալված կամ 
ոլորված վիճակում) գերազանցում է  

5 մմ (22.21.10) 

- սինթետիկ միաթելերը, որոնց խտությունը 67 դեցիտեքսից ավելի է (20.60.13) 

- շերտերն ու դրան համանմանները (13.94) 

- սինթետիկ միաթելերն ամրացված կեռերով կամ այլ ձևով, նախատեսված 
ձկնորսության համար (32.30.16) 

- հանգույցները կամ փնջերը, նախապատրաստված խոզանակների պատրաստման 
համար (32.91) 

20.60.14.500 Թելեր միաֆիլամենտային, գծային խտությամբ 67 դեցիտեքսից ոչ պակաս, 
ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման բազմապրոպիլենից 

20.60.14.700 Թելեր միաֆիլամենտային, գծային խտությամբ 67 դեցիտեքսից ոչ 
պակաս ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման նյութերից 
մանածագործվածքային սինթետիկ, բացի պրոպիլենից 

20.60.2 Թելք արհեստական  
20.60.21 Կեմեր արհեստական և թելք արհեստական շտապելային, չսանդերքագզված և 

չսանրագզված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կեմ արհեստական թելերից  

- արհեստական շտապելային թելքեր, որոնք չեն ենթարկվել սանդերքագզման և 
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սանրագզման 

Տվյալ ենթակարգում կիրառելի են 20.60.11 ենթակարգում և 13 հատվածում տրված 
պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

 

Բացառվում է` 

- սինթետիկ թելերից կեմը (20.60.11) 

20.60.21.200 Կեմ թելերից ֆիլամենտային արհեստական, չենթարկված սանդերքագզման և 
սանրագզման 

20.60.21.400 Կեմ ացետատային 
20.60.21.600 Կեմ թելերից  արհեստական շտապելային, չենթարկված սանդերքագզման և 

սանրագզման, այլ 
20.60.22 Թելեր վիսկոզային, բարձր ամրության 

 
Տվյալ ենթակարգում կիրառելի են 20.60.12 ենթակարգում և 13 հատվածում տրված 
պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

20.60.22.000 Թելեր վիսկոզային, բարձր ամրության 
20.60.23 Այլ արհեստական թելեր, միակի 

 
Տվյալ ենթակարգում կիրառելի են 20.60.13 ենթակարգում և 13 հատվածում տրված 
պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

20.60.23.300 Թելեր ֆիլամենտային արհեստական տեքստուրավորված գծային խտությամբ 67 
տեքս-ից պակաս (բացի կարի թելերը), չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի 
համար 

20.60.23.900 Թելեր ֆիլամենտային արհեստական, միակի, գծային խտությամբ 67 տեքս-ից 
պակաս (բացի կարի թելերը), չփաթեթավորված մանրածախ առևտրի համար 

20.60.24 Միաթելեր արհեստական. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր 
արհեստական մանածագործական նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգում կիրառելի են 20.60.14 ենթակարգում և 13 հատվածում տրված 
պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններից հետո: 

20.60.24.100 Թելեր միաֆիլամենտային արհեստական, գծային խտությամբ 6,7 տեքսից ոչ 
պակաս, ժապավեն և արտադրատեսակներ համանման, նյութերից 
մանածագործվածքային արհեստական, 1 մմ- ից ոչ ավել լայնական կտրվածքով և 5 
մմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 

20.60.24.190 Միաթելեր արհեստական. ժապավենային և համանման այլ հարթ թելեր 
արհեստական մանածագործական նյութերից 
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20.60.9 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.60.99 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

20.60.99.000 Քիմիական թելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

21 Դեղագործական արտադրանք 
21.1 Հիմնային դեղագործական մթերք  
21.10 Հիմնային դեղագործական մթերք 
21.10.1 Սալիցիլաթթու, Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները 

21.10.10 Սալիցիլաթթու, Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրանց աղերը և բարդ եթերները 
 
- սալիցիլաթթու (օրտոհիդրօքսի-բենզոնային թթու) (OH.C6H4.COOH)` բյուրեղանում է 
առաջացնելով սպիտակ, ծավալային փաթիլներ կամ սպիտակ, թեթև, հոտ չունեցող 
փոշի, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- սալիցիլաթթվի աղեր, այդ թվում՝ նատրիումի սալիցիլատ, որը  կամ սպիտակ, հոտ 
չունեցող թեփուկներ են, բիսմութի սալիցիլատ, հոտ չունեցող սպիտակ փոշի է, 
օգտագործվում են բժշկության մեջ  

- o-ացետիլաթթու (CH3.COOC6H4.COOH)`  սպիտակ փոշի, առանց հոտի, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ  

- սալիցիլաթթվի բարդ եթերներ և դրանց աղերը 

- մեթիլսալիցիլատ (վինտերգրենային յուղի բաղադրամաս)` յուղային հեղուկ, անգույն, 
ուժեղ կայուն բուրավետ հոտով, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- ֆենիլսալիցիլատ (սալոլ), որը բյուրեղանում է անգույն թեփուկների տեսքով, ունի 
թույլ, հաճելի բուրավետ հոտ, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- էթիլ-, նավթիլ-, բութիլ-, ամիլ-, բենզիլ-, բորնիլ-, ցիտրոնելիլ-, ներանիլ-, մենթիլ-, 
ռոդինիլ- սալիցիլատներ 

21.10.10.300 Սալիցիլաթթու և դրա աղերը 
21.10.10.500 Օ-ացետիլսալիցիլաթթու, դրա աղերը և բարդ եթերները 
21.10.10.700 Եթերներ սալիցիլաթթվի բարդ, այլ և դրանց աղերը 
21.10.2 Լիզին, գլուտամինաթթու և դրանց աղերը, քառորդային աղեր և ամոնիումի 

հիդրօքսիդներ, ֆոսֆոամինալիպիդներ, ամիդներ, դրանց ածանցյալները և աղերը 
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21.10.20 Լիզին, գլուտամինաթթու և դրանց աղերը, քառորդային աղեր և ամոնիումի 
հիդրօքսիդներ, ֆոսֆոամինալիպիդներ, ամիդներ, դրանց ածանցյալները և 
աղերը 
 
- լիզին (երկամինա-n-էքսոիդային թթու)` անգույն բյուրեղներ, ստացվում է բուսախեժի 
և այլ պրոտեինների քայքայումից  

- գլուտամինաթթու` ստացվում է պրոտեինների քայքայումից, բյուրեղների տեսքով, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ և սննդի արդյունաբերության մեջ 

- գլուտամինաթթու աղերը 

 

- քոլին՝ հիդրօքսիէթիլմեթիլամոնիումի հիդրօքսիդ, գտնվում է լեղու, ուղեղի, ձվի 
դեղնուցի և բոլոր թարմ սերմերում 

- քոլինի աղերը (քոլինի ածանցյալներից են այնպիսի բիոլոգիական նյութերը, 
ինչպիսին են՝ ացետիլքոլինը, մեթիլքոլինը)  

- լեցիթիններ՝ բարդ եթերներ (ֆոսֆատիդներ), ստացվում են օլեինային, 
պալմիտային և այլ յուղալի թթուների և գլիցերոֆոսֆորաթթվի և օրգանական 
ազոտային հիմքի, ինչպիսին է քոլինը, փոխազդեցության արդյունքում, իրենցից 
ներկայացնում են էթանոլում լուծվող դեղնա-դարչնագույն մոմանման զանգված, 
պարունակվում են ձվի դեղնուցում (օվոլեցիտին), կենդանական և բուսական 
հյուսվածքներում, արդյունաբերական կամ տեխնիկական լեցիթինը համարվում է 
գլխավորապես սոյայի լեցիթին և կազմված է ացետոնում չլուծվող ֆոսֆատիդների, 
սոյայի յուղի, յուղալի թթուների և ածխաջրածինների խառնուրդից, ունի 
դարչնագույնից մինչև բաց գույնի երանգավորում, օվոլեցիթինը օգտագործվում է 
բժշկության մեջ, սոյայի տեխնիկական լեցիթինը օգտագործվում է որպես 
էմուլսացնող, դիսպերսող ազդակ սննդի արդյունաբերությունում և անասնակերի 
արտադրության մեջ, լաքաներկային, նավթային արդյունաբերության մեջ 

- ֆոսֆոամինալիպիդներ՝ բարդ եթերներ են (ֆոսֆատիդներ), որոնք ներառում են 
ցեֆալին, որի ազոտային օրգանական հիմքերից են կոլամինը, սմերինը և 
սֆինգոմիելին, որի ազոտական հիմքերից են քոլինը և սֆինգոզինը  

- օրգանական ամոնիումային չորրորդական աղեր` պարունակում են մեկ չորս 
վալենտականության ազոտային կատիոն R1R2R3R4N+, որտեղ R1, R2,, R3 և R4-ը 
կարող են լինել միանման կամ տարբեր ալկիլային կամ արիլային ռադիկալներ 
(մեթիլ, էթիլ, տոլիլ և այլն), այդ կատիոնը կարող է կապված լինի հիդրօքսիդային 
իոնի հետ, այդ ժամանակ ստացվում է չորրորդական ամոնիումի հիդրօքսիդ R4N+OH-
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 ընդհանուր ֆորմուլայով, մնացորդային վալենտականությունը կարող է լրացվել այլ 
անիոններով (քլորիդ, բրոմիդ, յոդիդ), այդ ժամանակ ստացվում են չորրորդական 
ամոնիումական աղեր 

- յոդային տետրամեթիլամոնիում ((CH3)4NI) 

- տետրամեթիլամոնիումի հիդրօքսիդ ((CH3)4NOH) 

- տետրամեթիլամոնիումի ֆորմիատ (H.COON(CH3)4), օգտագործվում է բժշկության 
մեջ 

- բետաին, չորրորդական ներմոլեկուլային աղ, բետաին հիդրոքլորիդ, օգտագործվում 
է բժշկության մեջ, կոսմետիկայում և անասնակերի մեջ 

 

Բացառվում է՝ 

- քոլինը և դրա աղերը (21.10.20) 

- լեցիթինները և այլ ֆոսֆոամինալիպիդները (21.10.20) 

- ացիկլիկ ամիդներ` կարբոնաթթուների և ածխաթթվի ածանցյալներ (չեն ներառվում 
անօրգանական այլ թթուների ամիդային ածանցյալները-24.14.44), ներկայացնում են 
միացություններ, որոնք պարունակում են հետևյալ բնորոշող խմբերը՝ առաջնային 
ամիդ (-CO.NH2), երկրորդային ամիդ ((-CO)2.NH); երրորդային ամիդ ((-CO)3 .N), (-
NH2) կամ (>NH) խմբերի ջրածնի փոխարինման ժամանակ ալկիլային կամ արիլային 
ռադիկալներով ստացվում է N փոխարինված ամիդներ, ացիկլիկ ամիդների թվին են 
դասվում՝ ացետամիդը, ասպարագինը, հանդիսանում է ասպարագինաթթվի  
մոնոամիդ, որն էստրագիրվում է որոշ բանջարեղենից, էթիլկարբամատը (ուրեթան), 
գլյուտամինը  

- ցիկլիկ ամիդներ, բացի ուրեիններից, այդ թվում՝ ացետանիլիդ, մեթիլ- և 
էթիլացետանիլիդ, ացետա-p-ֆենետիդիդ (ֆենացետին), p-ացետամիդաֆենոլ և p-
ացետամիդաօսալոլ, օգտագործվում է բժշկության մեջ, ֆենիլացետամիդ, ցիկլիկ 
ամինների N-ացետաացետոլային ածանցյալներ, օրինակ՝ ացետաացետանիլիդ, 
հիդրօքսինավթոյաթթվի ամիդներ, օրինակ՝ 3-հիդրօքսիլ-2-նավթանիլիդ, 
երկատրիզոնաթթու և դրա աղերը, օգտագործվում են որպես խլարարներ (ապակու) 
և ճառագայթագրության մեջ  
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Բացառվում է՝ 

- ացիկլիկ ամիդները (21.10.20) 

- ուրեիդները և դրանց ածանցյալները (20.14.43) 

- ցիկլիկ ամիդները (21.10.20) 

- ուրեիդները և դրանց ածանցյալները (20.14.43) 

- 1-ցիանոգուանիդինը (երկցիանաերկամիդը) (20.14.43)) 

21.10.20.100 Լիզին և դրա եթերները բարդ, աղեր այդ միացությունների 
21.10.20.200 Գլուտամինաթթու և դրա աղերը 
21.10.20.300 Քոլին և դրա աղերը 
21.10.20.400 Լեցիթիններ և ֆոսֆոամինալիպիդներ, այլ 
21.10.20.500 Աղեր չորրորդական և հիդրօքսիդներ ամոնիումի, այլ 
21.10.20.600 Ամիդներ ացիկլիկ (ներառյալ կարբամիդները ացիկլիկ) և դրանց ածանցյալները, այդ 

միացությունների աղերը 
21.10.20.700 Ամիդներ ցիկլիկ (ներառյալ կարբամիդները ցիկլիկ), դրանց ածանցյալները և աղերը, 

բացի ուրեիններից, դրանց ածանցյալներից և աղերից 
21.10.3 Լակտոններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարացիկլային միացություններ 

միայն ազոտի տարատոմներով, չխտացված պիրազոլային օղակի 
պարունակությամբ, պիրամիդինային օղակ, պիպերազինային օղակ, չխտացված 
տրիազինային օղակ կամ ֆենոթիազինային օղակային համակարգ առանց հետագա 
խտացման, հիդանտոին և դրա ածանցյալները 

21.10.31 Լակտոններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տարացիկլային 
միացություններ միայն ազոտի տարատոմներով, չխտացված պիրազոլային 
օղակի պարունակությամբ, պիրամիդինային օղակ, պիպերազինային օղակ, 
չխտացված տրիազինային օղակ կամ ֆենոթիազինային օղակային համակարգ 
առանց հետագա խտացման, հիդանտոին և դրա ածանցյալները 
 
- լակտոններ, բացի կումարինից, մեթիլկումարինից և էթիլկումարինից (20.14.52.100) 
(չեն ներառվում նաև մոնոատոմային սպիրտների ցիկլիկ բարդ եթերները), իրենցից 
ներկայացնում են ջրազրկմամբ առաջացած սպիրտային կամ ֆենոլային խմբով 
կարբոնային թթվի ներքին բարդ եթերներ, այդ մոլեկուլները կարող են պարունակել 
օղակով բարդ եթերի մեկ կամ ավելի գործառույթներ, դրանց թվին են դասվում՝ 

- երկկումարոլ (երկկումարին) (բյուրեղներ)` օգտագործվում է վիրաբուժության մեջ 
որպես հակամակարդիչ 

- 7-հիդրօքսիկումարին (ումբելիֆերոն) (բյուրեղներ), որը շնորհիվ 
անդրամանուշակագույն ճառագայթների կլանման հատկության օգտագործվում է 
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լոսյոնների և սևահարության համար քսուքների արտադրության մեջ 

- երկհիդրօքսիկումարին (էսկուլետին և դաֆտենին)` ջրում լուծվող բյուրեղներ (չեն 
ներառվում երկհիդրօքսիկումարինի գլյուկոզիդները (էսկուլինը և դաֆնինը) – 
21.10.53)  

- նոնալակտոն և ունդելակտոն` անգույն կամ դեղնավուն հեղուկներ, օգտագործվում 
են օծանելիքի մեջ  

- բուտիրալակտոն (հիդրօքսիյուղային թթվի լակտոն)` հաճելի հոտով անգույն հեղուկ, 
խառնվում է ջրում, օգտագործվում է որպես լուծիչ սինթետիկ խեժերի համար, 
յուղային ներկերի հեռացման համար, ինչպես նաև նավթային արդյունաբերությունում 

- պրոպիոնալակտոն` ջրում լուծվող հեղուկ, օգտագործվում է որպես ախտահանիչ և 
մանրէազերծող միջոց և որպես մանրէասպան 

- գլյուկուրոնալակտոն (գլյուկուրոնաթթվի լակտոն)` ջրում հեշտ լուծվող սպիտակ 
փոշի, օգտագործվում է բժշկության մեջ, ինչպես նաև որպես աճի խթանիչ 

- D-գլյուկոնալակտոն (գլյուկոնաթթվի սիգմա-լակտոն)` լուծվող բյուրեղներ, 
օգտագործվում են որպես թթվեցնող նյութ սննդամթերքի մեջ  

- պանտոլակտոն` լուծվող բյուրեղներ, օգտագործվում են պանտոտենաթթվի 
բազմաթորման համար 

- սանտոնին` սանտոնինաթթվի բարդ ներքին եթեր, առանց գույնի և հոտի 
բյուրեղներ, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- ֆենոլֆտալեին` սպիտակ կամ դեղնասպիտակավուն գույնի, առանց հոտի  փոշի, 
լուծվում է էթանոլի մեջ, ստացվում է ֆենոլով ֆտալային անհիդրիդի խտացումով, 
օգտագործվում է որպես քիմիական ռեակտիվ և բժշկության մեջ  

- յոդոֆենոլտալեին` դեղին փոշի, օգտագործվում է բժշկության մեջ (չեն ներառվում 
ֆտալեինի քառահալոիդային միացությունների նատրիումական ածանցյալները-
20.14.34 և ֆլուորեսցեինը (ռեզորցին-ֆտալեինը)-)  
- տիմոլֆտալեին` սպիտակ բյուրեղներ, օգտագործվում է բժշկության մեջ, ինչպես 
նաև հետազոտությունների ժամանակ որպես ռեակտիվ 

- իզոասկորբինաթթու` հատիկավոր բյուրեղներ (չեն ներառվում ասկորբինաթթուն-
21.10.51) 

- դեհիդրացետաթթու` անգույն, ջրում չլուծվող բյուրեղներ 
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- ամբրետոլիդ` անգույն, մշկընկույզի հոտով հեղուկ, օգտագործվում է օծանելիքի մեջ 

- երկկետեն, ոչ խոնավածուծ անգույն հեղուկ է 

- 3,6-երկմեթիլ-1,4-երկօքսան-2,5-դիոն 

 

21.10.31.200 – 21.10.31.300 ստորադիրքերը ներառում են իրենց 
կառուցվածքում պիրազոլի չխտացված օղակ ունեցող միացություններ 
(ջրածնավորված կամ չջրածնավորված), այդ թվում՝ 

- ֆենազոն (անտիպիրին, երկմեթիլֆենիլպիրազոլին)` անգույն, առանց հոտի փոշի 
կամ փաթիլ, օգտագործվում է բժշկության մեջ որպես տաքությունն իջեցնող և 
հականյարդաբանական միջոց 

- ամինաֆենազոն (4-երկմեթիլամինո-2,3-երկմեթիլ-1-ֆենիլ-5-պիրազոլին) 
(ամիդոպիրին, երկմեթիլ-ամինաանալգեզին) և դրա աղերը` անգույն թերթավոր 
բյուրեղներ, օգտագործվում են բժշկության մեջ որպես տաքությունն իջեցնող և 
հականյարդաբանական միջոց 

- 1-ֆենիլ-3-պիրազոլիդոն 

- հիդանտոին և դրա փոխարինված ածանցյալները` ստացվում են գլիկոլաթթվի և 
միզանյութի խտացումից, այդ թվում՝ նիտրոհիդանտոին, մեթիլհիդանտոին և 
ֆենիլհիդանտոին 

- իրենց կառուցվածքում պիրիմիդային օղակ (ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) 
կամ պիպերազինային օղակ ունեցող միացություններ, այդ թվում՝ 

- մալոնիլմիզանյութ (բարբիտուրաթթու) և դրա բարբիտուրային ածանցյալները` 
պիրամիդինային միացությունների կարևոր խումբ, առաջացնում են ջրում լուծվող 
նատրիումի աղեր, բարբիտուրաթթվի ալկիլփոխարինովի ածանցյալները և դրանց 
աղերն օգտագործվում են բժշկության մեջ որպես քնաբեր և սեդատիվ 
պատրաստուկներ, օրինակ՝ բարբիտալը (INN) (երկէթիլմալոնիլմիզանյութ), 
ֆենոբարբիտալը (INN) (էթիլֆենիլմալոնիլմիզանյութ), ամոբարբիտալը (INN) 
(էթիլիզաամիլմալոնիլմիզանյութ), սեկոբարբիտիլը (INN) (ալիլ-1-
մեթիլբութիլմալոնիլմիզանյութ) և ցիկլաբարբիտալը (1NN) (5-ցիկլագեկս-1-ենիլ-5-
էթիլբարբիտուրաթթու) 

- նատրիումի թիոպենտոն (նատրիումի պենտիաբարբիտալ), ցիկլիկ թիոուրեիդ` 
դեղնասպիտակավուն գույնի, ջրում լուծվող, խոնավածուծ փոշի, անդուր հոտով, 
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օգտագործվում է բժշկության մեջ որպես ցավազրկող նյութ 

- պիպերազին (երկէթիլեներկամին)` սպիտակ  խոնավածուծ զանգված, ունի բնորոշ 
հոտ, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- 2,5- երկմեթիլպիպերազին` անգույն յուղալի հեղուկ  կամ մածուկ, օգտագործվում է 
որպես լուծիչ միզաթթվի համար 

-իրենց կառուցվածքում չխտացված տրիաինային օղակ (ջրածնավորված կամ 
չջրածնավորված) ունեցող միացություններ, բացի մելամինից (20.14.52.600), դրանք 
են՝ 

- տրիմեթիլենտրինիտրոամին (հեքսոգեն)` սպիտակ փոշի, զգայուն է հարվածի 
նկատմամբ, պայթուցիկ նյութ է 

- ցիանուրաթթու (ենոլային և կետո ձևեր) 

- մեթենամին (INN) (հեքսամեթիլենտետրամին) (ուրոտրոպին), դրա աղերը և 
ածանցյալները` կանոնավոր ձևի սպիտակ բյուրեղներ, հեշտ լուծվում է ջրում, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ որպես միզաթթվի լուծիչ (միզուղիների համար 
որպես հականեխիչ), սինթետիկ խեժերի պատրաստման ժամանակ, որպես 
արագարար ռետինի ռետինացման համար, ինչպես նաև որպես ազդանյութ 
խմորումը ճնշելու համար  

- իրենց կառուցվածքում ֆենոթիազինային օղակային համակարգ (ջրածնավորված 
կամ չջրածնավորված) ունեցող միացություններ, չմտնող ռեակցիայի մեջ հետագա 
խտացման, այդ թվում՝ ֆենոթիազին (թիոերկֆենիլամին), որն իրենից ներկայացնում 
է փայլատակող դեղին փաթիլներ կամ գորշականաչ փոշի, օգտագործվում է ներկերի 
արտադրության մեջ  

Բացառվում է՝ 

- բժշկական նպատակների համար նախատեսված մեթենամինի (ուրոտրոպին) 
պաստեղները և հաբերը (28.41.1), որպես վառելանյութ օգտագործելու համար 
նախատեսված նախատեսված մեթենամինը ձևերով (օրինակ՝ հաբերի, ձողերի և 
համանման ձևերի տեսքով) (32.99.4) 

21.10.31.100 Լակտոններ, բացի կումարինից, մեթիլկումարինից և էթիլկումարինից 
21.10.31.200 Ֆենազոն (անտիպիրին) և դրա ածանցյալները 
21.10.31.300 Միացություններ տարացիկլային, իրենց կառուցվածքում չխտացված պիրազոլային 

օղակ ունեցող, (ջրածնավորված կամ չջրածնավորված), բացի ֆենազոնից և դրա 
ածանցյալներից 

21.10.31.400 Հիդանտոին և դրա ածանցյալները 
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21.10.31.500 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում պիրիմիդային օղակ (ջրածնավորված կամ 
չջրածնավորված) կամ պիպերազինային օղակ ունեցող 

21.10.31.550 Մալոնիլմիզանյութ (բարբիտուրաթթու) և դրա ածանցյալները, այդ միացությունների 
աղերը 

21.10.31.590 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում պիրիմիդային (ջրածնավորված կամ 
չջրածնավորված) կամ պիպերազինային օղակ ունեցող, նուկլեինաթթուներ, այլ 

21.10.31.700 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում չխտացված տրիաինային օղակ 
(ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) ունեցող, բացի մելամինից 

21.10.31.800 Միացություններ, իրենց կառուցվածքում ֆենոթիազինային օղակային համակարգ 
(ջրածնավորված կամ չջրածնավորված) ունեցող, չմտնող ռեակցիայի մեջ հետագա 
խտացման 

21.10.32 Սուլֆամիդներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սուլֆոնամադներ, որի բանաձևն ունի (R.SO2.NH2) տեսքը, որտեղ R-ն իրենից 
ներկայացնում է տարբեր բարդության օրգանական ռադիկալ, օգտագործվում են 
բժշկության մեջ որպես մանրէասպան միջոցներ, այդ թվում՝ 

- o-տոլուոլսուլֆամիդ 

- o-սուլֆամիլբենզոյաթթու 

- p-սուլֆամիլբենզիլամին 

- p-ամինաբենզոլսուլֆամիդ (NH2.C6H4 .SO2.NH2) (սուլֆանիլամիդ) 

- p-ամինաբենզոլսուլֆաացետամիդ 

- սուլֆապիրիդին (INN) կամ p-ամինաբենզոլսուլֆամիդոպիրիդին 

- սուլֆադիազին (INN) կամ p-ամինաբենզոլսուլֆամիդոպիրիմիդին 

- սուլֆամերազին (INN) կամ p-ամինաբենզոլսուլֆամիդոմեթիլպիրիմիդին 

- սուլֆաթիոմիզանյութ (INN) կամ p-ամինաբենզոլսուլֆամիդոթիոմիզանյութ 

- սուլֆաթիազոլ (INN) կամ p-ամինաբենզոլսուլֆամիդոթիազոլ 

- սուլֆամիդներ քլորացված, անկախ նրանից, քլորի ատոմը միացված է անմիջապես 
ազոտի հետ (օրինակ՝ սուլֆաքլորամիդները կամ N-քլորսուլֆամիդները) 

21.10.32.000 Սուլֆամիդներ  
21.10.4 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. շաքարների 

պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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21.10.40 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. 
շաքարների պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- քիմիապես մաքուր շաքարներ, որոնք ներառում են միաշաքարներ, երկշաքարներ և 
օլիշաքարներ, յուրաքանչյուր շաքարային միավորը պարունակում է, ծայրագույն 
դեպքում, չորս, բայց ոչ ավելի ութ ածխածնի ատոմներ և ամենաքիչը պետք է 
պարունակի հնարավոր արտադրող կարբոնիլային խումբ (ալդեհիդային կամ 
կետոնային) և ածխածնի մեկ ասիմետրիկ ատոմ՝ հիդրօքսիլ խմբի և ջրածնի ատոմի 
կրող, դրանց թվին են պատկանում գալակտոզան, որն ստացվում է լակտոզի 
հիդրոլիզից, գտնվում է պեկտինային նյութերում և բուսական սոսնձում, մաքուր 
վիճակում ունի բյուրեղի տեսք, սորբոզը (սորբենոզա), սպիտակ փոշի է, լավ լուծվում է 
ջրում, օգտագործվում է ասկորբինաթթվի (վիտամին C) սինթեզի ժամանակ և 
մանրէախմբերի միջավայր ստեղծելու համար, քսիլոզը (C5H10O5), սպիտակ 
բյուրեղներ են, ստացվում է բնափայտի հիդրոլիզից, օգտագործվում է 
դեղագործության մեջ, տրեգալոզը, ռիբոզը և արաբինոզը, ռաֆինոզը, ֆուկոզը, 
ռամնոզը, դիգիտոկսոզը և այլ դեօքսիշաքարները 

- պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, այդ թվում՝ սախարոզի օքսիպրոպիլային 
եթերը, շաքարների ֆոսֆորային բարդ եթերները (օրինակ՝ գլյուկոզի և ֆրուկտոզի 
ֆոսֆատներ) և դրանց աղերը (օրինակ՝ բարիումի, կալիումի և այլն աղեր), որոնք 
ունեն  կամ ոչ բյուրեղային փոշու տեսք, օգտագործվում են օրգանական սինթեզում, 
սախարոզի օկտաացետատը, որը սպիտակ խոնավածուծ փոշի է, օգտագործվում է 
սպիրտների բնափոխման համար, հարակցանյութերի, պլաստիկատորների և 
միջատասպանների պատրաստման համար, ինչպես նաև թղթի և 
մանածագործվածքի արդյունաբերությունում, սախարոզի մոնոացետատը, որն 
օժտված է մակերևութաակտիվ հատկություններով, սախարոզի ացետատ -
իզոբուտիրատը, որն օգտագործվում է որպես վերափոխիչ լաքաներկման 
արտադրությունում, լակտիլոլը (4-0-բետա-0-գալակտոպիրանոզիլ-0-գլյուցիտոլ), որն 
օգտագործվում է որպես քաղցրացնող ազդակ, արհեստական գլիկոզիդները (բացի 
21.10.5 կարգում ընդգրկվածները), որոնցում գլիկոզիդային կապը իրենից 
ներկայացնում է ացետալային գործառույթ 

  
Բացառվում է՝ 

- սախարոզը (ներառյալ քիմիապես մաքուրը) (10.81.12) 



1307 
 

- գլյուկոզը և լակտոզը (ներառյալ քիմիապես մաքուրը) (10.62.13, 10.51.54) 

- մալտոզը, ֆրուկտոզը (ներառյալ քիմիապես մաքուրը) (10.62.13) 

- ալդոլը (20.14.61) և ացետոինը (20.14.62), որոնք, չնայած բավարարում են 
շաքարային միավորների համար սահմանված չափանիշը, չեն համարվում շաքարներ 

- բնական գլիկոզիդները (20.14.51) 

- շաքարի բարդ և պարզ եթերները, որոնք կազմում են 21.10.5 կարգի 
միացությունների մի մասը 

- շաքարների պարզ և բարդ եթերների արհեստական կազմված խառնուրդները և 
դրանց աղերը, շաքարի բարդ եթերները, որոնք ստացվել են 20.59 դասի յուղալի 
թթուներից, շաքարի անհիդրիդները և շաքարի այլ ածանցյալները, որոնք 
դասակարգվում են ըստ իրենց քիմիական կառուցվածքի 

21.10.40.000 Շաքարներ քիմիապես մաքուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. շաքարների 
պարզ և բարդ եթերներ և դրանց աղերը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

21.10.5 Նախավիտամիններ, վիտամիններ և հորմոններ, գլիկոզիդներ և ալկալոիդներ 
բուսական և դրանց ածանցյալները, հակաբիոտիկներ 

21.10.51 Նախավիտամիններ, վիտամիններ և դրանց ածանցյալները 
 
Տվյալ դիրքը ներառում է` 

- վիտամիններ` ակտիվ նյութեր, ունեն, որպես կանոն, բարդ քիմիական 
բաղադրություն, ստացվում են սննդից և ունեն մեծ նշանակություն մարդու և 
կենդանիների օրգանիզմների ճիշտ գործունեության համար, դրանք սինթեզված չեն 
մարդու օրգանիզմում և այդ պատճառով պետք է ստացվեն մաքուր կամ համարյա 
մաքուր վիճակում (նախավիտամիններ) արտաքին միջավայրից, դրանք էֆեկտիվ են 
փոքր քանակներով և կարող են դիտարկվել որպես արտածին բիոկատալիզորդ, 
դրանք են՝ 

- նախավիտամիններ և վիտամիններ, բնական և սինթետիկ, ինչպես նաև դրանց 
ածանցյալները, որոնք, գլխավորապես, օգտագործվում են որպես վիտամիններ 

- բնական վիտամինների խտանյութեր (օրինակ՝ վիտամին A, վիտամին D)` 
վիտամինների հարստացված տեսակը, օգտագործվում են այդ վիճակում, օրինակ՝ 
անասնակերի համար որպես հավելում, կամ մշակումից հետո համապատասխան 
վիտամին ստանալու համար 

- վիտամինների, նախավիտամինների կամ խտանյութերի խառնուրդներ, ինչպիսիք 
են, օրինակ՝ A և B վիտամինների բնական խտանյութերը (տարբեր չափամասերով), 
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որտեղ լրացուցիչ որոշակի քանակի ավելացվել է A և D վիտամիններ 

- տարբեր լուծիչներով (օրինակ՝ էթիլալեատ, պրոպան-1,2-դիոլ, էթանդիոլ, բուսական 
յուղեր) նոսրացված վերը թվարկված նյութեր  

Վիտամինները, նախավիտամինները և դրանց ածանցյալները պահման կամ 
տեղափոխման համար կարող են կայունացվել հակաօքսիդանտների, ազդակների 
ավելացմամբ, համապատասխան նյութերով (օրինակ՝ դոնդողանյութով, մոմով կամ 
ճարպով) պատելով, այդ թվում պլաստիֆիկացված, համապատասխան նյութերով 
կլանմամբ, այն պայմանով, որ հավելումների քանակը կամ մշակումը դրանց չեն 
դարձնում ավելի պիտանի հատուկ օգտագործման համար, քան սովորական 
օգտագործման համար: 

Տվյալ դիրքը ներառում է նախավիտամիններ մաքուր տեսքով՝ 

- էրգոստերին չճառագայթված կամ նախավիտամին D2` սպիտակ փաթիլներ, որոնք 
դեղնում են օդում, ջրում չեն լուծվում, բայց լուծվում են սպիրտում և բենզոլում, 
գտնվում է աշորայի հասկաժանգում, գարեջրի խմորիչներում, սնկերում և սնկային 
օրգանիզմներում, չունի վիտամինների հատկություն,  

- 7-դեհիդրոխոլեստերին չճառագայթված կամ նախավիտամին D3` ունի սկավառակի 
տեսք, ջրում չի լուծվում, բայց լուծվում է օրգանական լուծիչներում, գտնվում է 
կենդանիների կաշվում, լուծահանվում է ոչխարի ճարպից կամ լեցիթինի 
արտադրությունից ստացված կողմնակի մթերքից  

- 22,23- դիհիդրոէրգոստերին չճառագայթված կամ նախավիտամին D4 

- 7-դեհիդրո-բետա-սիտոստերին չճառագայթված կամ նախավիտամին D5 

- էրգոստերինի ացետատ չճառագայթված 

- 7-դեհիդրոխոլեստերինի ացետատ չճառագայթված 

- 22,23- դիհիդրոէրգոստերինի ացետատ չճառագայթված  

 

 Վիտամիններ A և B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- վիտամիններ A և դրանց ածանցյալները, այդ թվում՝ վիտամին A1 սպիրտ 
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(ակսերոֆտոլ, ռետինոլ), վիտամին A1 ալդեհիդ (ռետինին-1, ռետինալ), վիտամին A1 
թթու (տրետինոին (INN), ռետինոյաթթու), վիտամին A2 սպիրտ (3-
դեհիդրոակսերոֆտոլ, 3-դեհիդրոռետինոլ), վիտամին A2 ալդեհիդ (ռետինին-2,3-
դեհիդրոռետինալ), վիտամին A ացետատ, պալմիտատ և այլ յուղային թթուների բարդ 
եթերներ, որոնք ստացվում են սինթետիկ վիտամին A-ից, հեշտ օքսիդանում են, 
ացետատն ունի դեղին փոշու տեսք, իսկ պալմիտատը դեղին հեղուկ է, որը մաքուր 
վիճակում բյուրեղանում է  

- վիտամին B1 (հականևրոտիկ վիտամին, մեծ դեր է խաղում ածխաջրային 
փոխանակման մեջ, ջրում լուծվում է և կայուն չի տաքացման նկատմամբ) և դրա 
ածանցյալները՝ վիտամին B1 (թիամին (INN), անևրին), թիամինը հանդիպում է 
կենդանական և բուսական հյուսվածքներում (օրինակ՝ հացահատիկային 
մշակաբույսերի թաղանթներում, գարեջրի խմորիչներում, լյարդում, կաթնամթերքում, 
ձվում և այլն), սովորաբար ստանում են սինթետիկ եղանակով, իրենից ներկայացնում 
է սպիտակ  փոշի, կայուն է օդում, թիամին հիդրոքլորիդ, սպիտակ  փոշի է, 
խոնավածուծ է, ոչ այնքան կայուն, թիամին միանիտրատ, սպիտակ  փոշի է, 
բավականին կայուն է, թիամին-1,5-աղ (անևրին-1,5-աղ, անևրիննավթալին-1,5 
երկսուլֆոնատ), թիամին սալիցիլատ հիդրոքլորիդ (անևրին սալիցիլատ 
հիդրոքլորիդ), թիամին սալիցիլատ հիդրոբրոմիդ (անևրին սալիցիլատ հիդրոբրոմիդ), 
յոդոթիամին, յոդոթիամին հիդրոքլորիդ, յոդոթիամին հիդրոյոդիդ, վիտամին B1- ի 
օրտոֆոսֆորային բարդ եթեր կամ թիամին օրտոֆոսֆատ միա- և երկհիդրոքլորիդ, 
ինչպես նաև այդ եթերի միաֆոսֆատը, վիտամին B1- ի նիկոտինային եթեր 

 

 Վիտամին A և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամիններ B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամիններ B2 և դրանց ածանցյալները, թթու D- և DL- 
պանտոտենային (վիտամիններ B3 և B5) և դրանց ածանցյալները 
մաքուր տեսքով 

 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- վիտամին B2 (սնման գործոն է և աճի խթանիչ, լուծվում է ջրում և կայուն է 
տաքացման նկատմամբ) և դրանց ածանցյալները՝ վիտամին B2 (ռիբոֆլավին (INN), 
լակտոֆլավին), ռիբոֆլավինը լուծահանվում է թորանոցի մնացորդներից, խմորման 
նյութերից, ինչպես նաև խոշոր եղջերավոր անասունների լյարդից, բայց, որպես 
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կանոն, ստանում են սինթետիկ եղանակով, իրենցից ներկայացնում են 
նարնջադեղնավուն գույնի բյուրեղներ, համեմատաբար զգայուն են լույսի նկատմամբ, 
ռիբոֆլավինի 5/ -օրտոֆոսֆորային եթեր կամ ռիբոֆլավին 5/ -օրտոֆոսֆատ և դրա 
նատրիումական կամ երկէթանոլամինային աղը, (հիդրօքսիմեթիլ) ռիբոֆլավին կամ 
մեթիլոլռիբոֆլավին 

- D կամ DL-պանտոտենաթթու (վիտամին B3 կամ վիտամին B5)` լինում է թանձր 
դեղին յուղի տեսքով, դանդաղ լուծվում է ջրում և օրգանական լուծիչներում, 
հանդիպում է բոլոր կենդանի բջիջներում և հյուսվածքներում (օրինակ՝ 
կաթնասունների լյարդում և երիկամներում, բրնձի պտղամոտ թաղանթում, գարեջրի 
խմորիչներում, կաթի մեջ, չմաքրված մաթում և այլն), ստանում են հիմնականում 
սինթետիկ եղանակով 

- D և DL-նատրիումի պանտոտենատ 

- D և DL-կալցիումի պանտոտենատ` սպիտակ գույնի ջրում լուծվող փոշի, B3 
վիտամինի ամենատարածված տեսակը 

- պանտոտենիլային սպիրտ կամ պանտոտենոլ (D- n DL-) (ալֆա, գամմա-
երկհիդրօքսի N-3-հիդօքսիպրոպիլ-բետա, բետա-երկմեթիլբուտիրամիդ)` ջրում 
լուծվող թանձր հեղուկ   

- D-պանտոտենոլի էթիլային եթեր (D-ալֆա, գամմա-երկհիդրօքսի N-3-
էթօքսիպրոպիլ-բետա, բետա-երկմեթիլբուտիրամիդ)` մածուցիկ հեղուկ, ջրում 
խառնվում և հեշտ լուծվում է օրգանական լուծիչներում  

 

 Վիտամին B2 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Թթու D- և DL-պանտոտենային (վիտամիններ B3 և B5) և դրանց 
ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամիններ B6 և B12 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- վիտամին B6` հակամաշկաբորբային վիտամին, լուծվում է ջրում, զգայուն է լույսի 
նկատմամբ, մեծ դեր է խաղում նյարդային համակարգի գործունեության 
կարգավորման մեջ, ամինաթթվային, սպիտակուցային և ճարպային 
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նյութափոխանակության մեջ,  

- պիրիդոքսին (INN) կամ ադերմին (պիրիդոկսոլ) (3-հիդրօքսի-4,5-
բիս(հիդրօքսիմեթիլ)-2- մեթիլպիրիդին), պիրիդոքսալ (4-ֆորմիլ-3-հիդրօքսի-5- 
հիդրօքսիմեթիլ-2- մեթիլպիրիդին), պիրիդոքսամին (4-ամինամեթիլ-3-հիդրօքսի-5- 
հիդրօքսիմեթիլ-2- մեթիլպիրիդին)` հանդիպում են գարեջրի խմորիչներում, 
շաքարեղեգում հացահատիկային մշակաբույսերի արտաքին թաղանթում, բրնձի 
թեփում, ցորենի հատիկի յուղում, վուշի յուղում, ինչպես նաև կաթնասունների և 
ձկների լյարդում, մկանային հյուսվածքներում և ճարպում, հիմնականում ստանում են 
սինթետիկ եղանակով 

- պիրիդոքսին հիդրոքլորիդ, պիրիդոքսին օրտոֆոսֆատ, պիրոքսին, տրիպալմիտատ 
(պիրիդոքսինի տրիպալմիտինային եթեր), պիրիդոքսալ հիդրոքլորիդ, 
պիրիդոքսամին երկհիդրոքլորիդ, պիրիդոքսամին ֆոսֆատ` վիտամին B6-ի 
սովորական ձևերն են, լինում են անգույն բյուրեղների կամ փաթիլների տեսքով 

- պիրիդոքսինի օրտոֆոսֆորային եթեր և դրա նատրիումական աղը, պիրիդոքսալի 
օրտոֆոսֆորային եթեր և դրա նատրիումական աղը, պիրիդոքսամինի 
օրտոֆոսֆորային եթեր և դրա նատրիումական աղը 

- վիտամին B12, (ցիանակոբալամին) (INN)` մուգ կարմիր բյուրեղներ, լուծվում է ջրում, 
ունի մեծ մոլեկուլային զանգված (մոլեկուլային կշիռ) և պարունակում է կոբալտ, 
հանդիպում է տարբեր ձևերով կաթնասունների և ձկների լյարդում և մսի մեջ, ձվի 
մեջ, կաթի մեջ և այլնստացվում է հակաբիոտիկների մշակված լուծույթներից, 
բազուկի եղեգից, շիճուկից, համարվում է ավելի էֆեկտիվ միջոց չարորակ անեմիայի 
բուժման համար, քան վիտամին B<MV>9<D>  

- այլ կոբալամիններ (հիդրօքսոկոբալամին, մեթիլկոբալամին, նիտրիտակոբալամին, 
սուլֆիտակոբալամին և այլն) և դրանց ածանցյալները 

 

 Վիտամին B6 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամին B12 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամիններ, այլ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- վիտամին C և դրա ածանցյալները` լուծվում են ջրում, բարձրացնում են օրգանիզմի 
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դիմադրողականությունը տարբեր վարակների դեմ  

- վիտամին C (L կամ DL-ասկորբինային թթու (INN))` սպիտակ  փոշի, բավականին 
կայուն չոր օդում, ազդում է որպես ուժեղ վերականգնիչ, պարունակում է բուսական 
(մրգեր և կանաչ բանջարեղեն, կարտոֆել և այլն) կամ կենդանական (լյարդ, փայծաղ, 
մակերիկամներ, գլխուղեղ, կաթ և այլն) ծագման սննդամթերքում, ստացվում է գրեթե 
բացառապես սինթետիկ եղանակով, այն կարելի է առանձնացնել կիտրոնի հյութից, 
կանաչ և կարմիր բիբարներից, կանաչ անիսոնի տերևից, ինչպես նաև ագավայի 
բջջանյութի մշակումից հետո մնացորդային լուծույթից 

- ասկորբինաթթվային նատրիում 

- ասկորբինաթթվային կալցիում և ասկորբինաթթվային մագնիում 

- ասկորբացինխոնինաթթվի ստրոնցևյան աղ (L) (ստրոնցիումի աղ ասկորբո-2-
ֆենիլքինոլին-4-կարբօքսիլատ) 
- ասկորբինաթթվային սարկոզին 

- ասկորբինաթթվային L-արգինին 

- ասկորբիլ պալմիտատ (վիտամին C-ի յուղալուծման ձևը), որն օգտագործվում է նաև 
որպես էմուլսիֆիկատոր և հակաօքսիդիչ յուղերի և ճարպերի համար 

- կալցիումի հիպոֆոսֆիտաասկորբատ  

- նատրիումի ասկորբագլյուտամատ 

- կալցիումի ասկորբագլյուտամատ 

- վիտամիններ D և դրանց ածանցյալները` ճարպալուծիչ միացություններ, համարվում 
են պատրաստուկներ, որոնք օժանդակում են ֆոսֆորի և կալցիումի յուրացմանն 
օրգանիզմում, ինչպես նաև ատամների և ոսկորների ձևավորմանը  

- վիտամին D2 և դրա ածանցյալները` ունեն համանման հատկություններ 

- վիտամին D2 ակտիվացված կամ ճառագայթված էրգոստերին (կալցիֆերոլ, 
էրկալցիֆերոլ)` սպիտակ  փոշի, լույսի և տաքության ազդոցության տակ օդում 
դեղնում է, ջրում չի լուծվում, բայց լուծվում է ճարպերում, հանդիպում է կակաո-
ունդերում և ձկան լյարդում 

- ացետատ և վիտամին D2-ի այլ ճարպային թթուների բարդ եթերներ 

- վիտամին D3 և դրա ածանցյալները, որոնք ունեն համանման հատկություններ 
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- վիտամին D3 ակտիվացված կամ ճառագայթված 7-դեհիդրոխոլեստերին 
(խոլեկալցիֆերոլ)` սպիտակ  փոշի, օդում դանդաղ քայքայվում է, չի լուծվում ջրում, 
բայց լուծվում է ճարպերում և ունի ավելի ուժեղ հատկություններ, քան վիտամին D2 -ը, 
ստանում են ձկան յուղից կամ ձկան լյարդից լուծամզման եղանակով կամ D3 
նախավիտամինի ակտիվացման կամ ճառագայթման մեթոդով  

- ակտիվացված կամ ճառագայթված 7-դեհիդրոխոլեստերինի ացետատ և վիտամին 
D3 - ի այլ ճարպային թթուների բարդ եթերներ 

- վիտամին D3` խոլեստերին, մոլեկուլային միացություն 

- վիտամին D4 ակտիվացված կամ ճառագայթված 22,23-դիհիդրոէրգոստերին, որն 
ունի ավելի ցածր բիոլոգիական ակտիվություն համեմատած վիտամին D2 -ի հետ 

- վիտամին D5 ակտիվացված կամ ճառագայթված 7-դեհիդրո-բետա-սիտոստերին 

- վիտամին E և դրա ածանցյալները` մեծ դեր ունեն ներվային և մկանային 
համակարգերի գործունեության մեջ 

- վիտամին E կամ (D- և DL-) ալֆա-տոկոֆերոլ, բետա- և գամմա-տոկոֆերոլ` անգույն 
յուղ, չի լուծվում ջրում, լուծվում է սպիրտներում, բենզոլում և ճարպերում, թթվածնի և 
լույսի բացակայության ժամանակ այն կայուն է տաքացման նկատմամբ, պատահում է 
տարբեր բուսական և կենդանական մթերքում (օրինակ՝ բամբակենու սերմերում և 
կակաո-ունդերում, բուսական յուղերում, ընդեղենային բույսերի տերևներում, սալաթի 
տերևներում, կաթնամթերքում), լուծամզվում է, հիմնականում, ցորենի հատիկի 
սաղմի յուղից, օպտիկական իզոմերների խառնուրդն ստանում են սինթետիկ 
եղանակով, օգտագործվում է (շնորհիվ հակաօքսիդացնող հատկությունների) որպես 
դանդաղիչ (ինհիբիտոր) ճարպերի և սննդամթերքի համար 

- ալֆա-տոկոֆերիլ ացետատ և ալֆա-տոկոֆերիլ հիդրոսուկցինատ, ալֆա-տոկոֆերիլ 
պոլիէթիլեն գլիկոլսուկցինատ 
- նատրիումի ֆոսֆատի երկտեղակալված ալֆա-տոկոֆերիլ  

- տոկոֆերիլ երկամինաացետատ 

- վիտամին B9 (ֆոլիանաթթու (INN) կամ պտերոիլգլյուտամինաթթու), ինչպես նաև 
այդ վիտամինի նատրիումական աղը և կալցիումական աղը 

- ֆոլինաթթու (INNM) (5-ֆորմիլ-5,6,7,8-տետրահիդրապտերոիլգլյուտամինաթթու) 

- վիտամին H և դրա ածանցյալները` անհրաժեշտ է մի շարք միկրոօրգանիզմների 
աճի համար, մեծ նշանակություն ունի առողջ մաշկածածկույթի, մկանային և 
նյարդային համակարգերի զարգացման համար, լուծվում է ջրում և կայուն է 
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տաքացման նկատմամբ,  

- վիտամին H կամ բիոտին` հանդիպում է ձվի դեղնուցում, լյարդում, երիկամներում, 
կաթի մեջ, գարեջրի խմորիչներում, ստացվում է սինթետիկ եղանակով 

- բիոտինի մեթիլ եթեր 

- վիտամին K և դրա ածանցյալները 

- վիտամին K1, այդ թվում՝ ֆիտոմենադիոն (INN), ֆիլոքինոն կամ 3- ֆիտիլմենադիոն 
(2- մեթիլ-3-ֆիտիլ-1,4-նավթաքինոն), որը լուծամզվում է չոր առվույտից, հանդիպում է 
ընկույզների մեջ, գարու և վարսակի շիվերում, կաղամբում, գունավոր կաղամբում, 
տոմատներում, բուսական յուղերում և այլն, ստացվում է նաև սինթետիկ եղանակով, 
իրենցից ներկայացնում է բաց դեղնավուն յուղ, լուծվում է ճարպերում,կայուն է 
տաքացման նկատմամբ, բայց կայուն չի արևի լույսի նկատմամբ, վիտամին K1 - ի 
օքսիդ (էպօքսիդ) (2-մեթիլ-3-ֆիտիլ-1,4-նավթաքինոն-2,3-օքսիդ կամ 2-մեթիլ-3-ֆիտիլ-
2,3-էպօքսի-2,3-երկհիդրո-1,4-նավթաքինոն), դիհիդրոֆիլաքինոն (3-դիհիդրոֆիտիլ-
2-մեթիլ-1,4-նավթաոինոն) 

- վիտամին K2 կամ ֆարնաքինոն (3-դիֆարնեսիլ-2-մեթիլ-1,4 նավթաքինոն)` սպիտակ 
բյուրեղներ, ոչ կայուն լույսի նկատմամբ, ստացվում են նեխած սարդինաների 
լուծամզումից  

- վիտամին PP, մեծ նշանակություն ունի աճի, օքսիդացման, շնչառության, 
սպիտակուցային և ածխաջրային փոխանակման համար 

- նիկոտինաթթու (INN) (պիրիդին-բետա-կարբոնաթթու, նիացին)` անգույն 
բյուրեղներ, լուծվում են սպիրտում և ճարպերում, համեմատաբար կայուն են 
տաքացման և օքսիդացման նկատմամբ, ստացվում են կենդանական ծագման 
մթերքից (օրինակ՝ լյարդ, երիկամ, կաթնասունների և ձկների մի քանի տեսակների 
հում միս) և բուսական ծագման մթերքից (գարեջրի խմորիչներ, հացահատիկային 
մշակաբույսերի սաղմեր, մերձպտղային թաղանթներ և այլն), ինչպես նաև սինթետիկ 
եղանակով 

- նիկոտինաթթվի նատրիումական աղ 

- նիկոտինաթթվի կալցիումական աղ 

- նիկոտինամիդ (INN) (նիկոտինաթթվի ամիդ, նիացինամիդ)` լուծվում է ջրում, կայուն 
է տաքացման նկատմամբ, ստացվում է սինթետիկ եղանակով (ստացման 
եղանակները և հատկությունները նույն են, ինչ որ նիկոտինաթթվինը)  
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- նիկոտինամիդ հիդրոքլորիդ 

- նիկոտինամորֆոլիդ 

 

 Վիտամին C և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամին F և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 

 Վիտամիններ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով, այլ 

 Խառնուրդներ և խտանյութեր վիտամինների բնական 

 

21.10.51.900 դիրքի համար կիրառելի են 21.10.51 ենթակարգի 
պարզաբանումները՝ անհրաԺեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո: 

 

Բացառվում է՝ 

- վիտամինների հատկություններ չունեցող միացությունները, վիտամինների 
հատկություններ ունեցող միացությունները, որոնք որպես վիտամին ունեն 
երկրորդային նշանակություն, դրանք են՝ մեզո-ինոզիտոլը, մի-ինոզիտոլը, ի-
ինոզիտոլը կամ մեզո-ինոզիտը (20.14.23), օգտագործվում են ստամոքսա-աղիքային և 
լյարդի գործունեության խանգարումների ժամանակ (հատկապես կալցիումի և 
մագնիումի հեքսաֆոսֆատի տեսքով), վիտամին H1-ը՝ p-ամինաբենզոյաթթուն 
(20.14.42), որը համարվում է աճի խթանիչ, քոլինը կամ բիլինեյրինը (24.41.20), որը 
կայունացնում է ճարպային փոխանակությունը, վիտամին B4-ը՝ ադենին կամ 6-
ամինապուրին (21.10.31), օգտագործվում է արյունահոսությունների ժամանակ 
դեղաբուժությունից հետո և ուռուցքների բուժման ժամանակ, վիտամին C2-ը կամ P-ը՝ 
ցիտրին, գեսպերեդին, ռուտոզիդ (ռուտին), էսկուլին (21.10.53), օգտագործվում է 
որպես արյունահոսությունը դադարեցնող միջոց և կաթիլային 
դիմադրողականությունը մեծացնելու համար, վիտամին F-ը՝ լինոլեաթթու, 
արխիդոնաթթու (20.14.31), օգտագործվում է մաշկաբորբը և լյարդի գործունեության 
խանգարումները բուժելու համար 

- վիտամինների սինթետիկ փոխարինիչները, դրանք են՝ վիտամին K3-ը՝ մենադիոն, 
մեթիլնավթոն կամ 2-մեթիլ-1,4 նավթաքինոն, 2-մեթիլ-1,4 նավթաքինոնի 
բիսուլֆատային ածանցյալի նատրիումական աղ (20.14.62), մենադիոլ կամ 1,4-
երկհիդրօքսի-2-մեթիլնավթալին (20.14.21), վիտամին K6-ը՝ 1,4-երկամինա-2-
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մեթիլֆնաթալին (20.14.41), վիտամին K5-ը՝ 4-ամինա-2-մեթիլ-1-նավթոլ հիդրոքլորիդ 
(20.14.42), ցիստեինը, վիտամին B-ի փոխարինիչը (20.14.51), ֆթիոկոլը՝ 2-
հիդրոօքսիդներ-3-մեթիլ-1,4-նավթաքինոն, վիտամին K-ի փոխարինիչ (20.14.51) 

- ստերինները, բացի էրգոստերինից՝ խոլեստերին, սիտոստերին, ստիգմաստերին և 
ստերիններ, որոնք ստացվում են վիտամին D2-ի արտադրության ժամանակ 
(տախիստերին, լումիստերին, տոքսիստերին, սուսպրաստերին) (20.14.23) 

- 21.20.1 կարգի դեղամիջոցները 

- բնական ծագման քսանտոֆիլ-կարտոնոիդը (20.14.22) 

- որպես ներկող նյութ օգտագործելու ժամանակ նախավիտամիններ A-ն (20.14.22) 

21.10.51.100 Նախավիտամիններ մաքուր տեսքով 
21.10.51.200 Վիտամիններ A և B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.230 Վիտամին A և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.250 Վիտամիններ B1 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.300 Վիտամիններ B2 և դրանց ածանցյալները, թթու D- և DL- պանտոտենային 

(վիտամիններ B3 և B5) և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.330 Վիտամին B2 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.350 Թթու D- և DL-պանտոտենային (վիտամիններ B3 և B5) և դրանց ածանցյալները 

մաքուր տեսքով 
21.10.51.400 Վիտամիններ B6 և B12 և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.430 Վիտամին B6 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.450 Վիտամին B12 և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.500 Վիտամիններ, այլ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.530 Վիտամին C և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.550 Վիտամին F և դրա ածանցյալները մաքուր տեսքով 
21.10.51.590 Վիտամիններ և դրանց ածանցյալները մաքուր տեսքով, այլ 
21.10.51.900 Խառնուրդներ և խտանյութեր վիտամինների բնական 
21.10.52 Հորմոններ և դրանց ածանցյալները. այլ ստերոիդներ, հիմնականում 

օգտագործվող որպես հորմոններ  
 
Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- բնական հորմոններ` ակտիվ նյութեր, որոնք ընդունակ են շատ քիչ քանակության 
դեպքում արգելակել կամ խթանել տարբեր օրգանների աշխատանքը, ներքին 
արտազատման գեղձերի կողմից դրանց արտադրվելը կարգավորվում է սիմպատիկ և 
պարասիմպատիկ համակարգերով, հորմոնները տեղափոխվում են արյան, ավշի և 
մարդու և կենդանիների օրգանիզմի այլ հեղուկ միջավայրերի միջոցով  
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- սինթետիկ եղանակով ստացված հորմոններ, ներառյալ բիոտեխնոլոգիականը 

- բնական և սինթետիկ հորմոնների ածանցյալներ (հալոգեն տեղակալված 
ածանցյալներ, ցիկլիկ ացետալներ, բարդ եթերներ, բարդ եթերների աղեր և այլն), 
միայն այն պայմանով, որ դրանք օգտագործվում են, առաջին հերթին, որպես 
հորմոններ 

- ստերոիդներ, որոնք ունեն չձևափոխված գոնանային կառուցվածք, այսինքն` 
կառուցվածք առանց օղակի կարճացման կամ առանց այլ ատոմներով ածխածնի 
ատոմի տեղակալման (տարատոմներով), չնայած պարտադիր չի, որ օղակը լրիվ 
հագեցված լինի և այլ ստերոիդներ, որոնք ունեն հիմնարար կառուցվածք, միայն այն 
պայմանով,որ դրանք, հիմնականում, օգտագործվում են որպես հորմոններ  

- հորմոնների բնական խառնուրդներ, դրանց ածանցյալները և ստերոիդները, որոնք 
օգտագործվում են որպես հորմոն (օրինակ՝ ադրենակորտիկոիդային հորմոններ) (չեն 
ներառվում հատուկ պատրաստված խառնուրդները կամ պատրաստուկները) 

- ֆենոլի ածանցյալներ, այդ թվում վահանաձև գեղձի հորմոնները, դրանք են 
լևոթիրօքսինը (INNM) և DL- թիրօքսին (2-ամինո-3-(4-(4-հիդրօքսի-3,5-
երկյոդֆենօքսի)-3,5-երկյոդֆենիլ) պրոպինաթթու կամ 3,5,3/,5/ տետրայոդթիրոնին)` 
արոմատիկ ամինաթթու, ստացվում է վահանաձև գեղձից լուծամզման եղանակով 
կամ սինթետիկ եղանակով, հանդիպում է սպիտակ կամ դեղնավուն բյուրեղների 
տեսքով, ջրում կամ այլ հայտնի լուծիչներում չի լուծվում, բարձրացնում է 
փոխանակության հիմնական գործընթացների արագությունը և թթվածնի 
օգտագործումը, ներգործում է սիմպատիկ համակարգի վրա, վերահսկում է 
սպիտակուցների և ճարպերի գործունեությունը և փոխհատուցում է օրգանիզմում յոդի 
ցանկացած պակասորդը, թիրօքսինի ամենաակտիվ ձևը հանդիսանում է E-իզոմերը, 
նատրիումական աղն ունի սպիտակ փոշու տեսք, ջրում թույլ է լուծվում, ունի համարյա 
նույն ակտիվության աստիճանը, ինչ որ թիրօքսինը, լիոթիրոնինը (lNN) DL-3,5,3'-
տրիյոդթիրոնին (2-ամինո-3- [4- (4-հիդրօքսի-3-յոդֆենօքսի) -3,5-երկյոդֆենիլ] 
պրոպիոնաթթու), տրիյոդթիրոնինը նույնպես լուծամզվում է վահանաձև գեղձից, 
ցուցաբերում է ավելի ուժեղ ֆիզիոլոգիական ներգործություն, քան թիրօքսինը 

- մակերիկամի կեղևի հորմոններ (հայտնաբերված են մակերիկամի գեղձի ուղեղային 
շերտում), այդ թվում՝ էպինեֆրին (INN)) և ռացեպինսֆրին (INN)((+)-ադրենալին(1-(3,4-
երկհիդրօքսիֆենիլ)-2-մեթիլամինաէթանոլ, ռացիպենեֆրին), ադրենալինն ստացվում 
է ձիու մակերիկամներից, ինչպես նաև սինթետիկ եղանակով, իրենից ներկայացնում 
է բաց դարչնագույն կամ համարյա սպիտակ  փոշի, զգայուն է լույսի նկատմամբ, թույլ 
լուծվում է ջրում և օրգանական լուծիչներում, լինելով հիպերտոնիկ հորմոն, խթանում 
է սիմպատիկ նյարդային համակարգը, բարձրացնում է արյան մարմինների քանակը 
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և սարդարի մակարդակը արյան մեջ, ունի ուժեղ անոթանեղացնող ներգործություն, 
նորէպինեֆրինը (INN), (լևարտերենոլ, (-)նորադրենալին, (-)-2-ամինա-1-(3,4-
երկհիդրօքսիֆենիլ)էթանոլ), սպիտակ բյուրեղներ են, լուծվում են ջրում, դրա 
ֆիզիոլոգիական ակտիվությունն զբաղեցնում է միջանկյալ դրություն ադրենալինի և 
էֆեդրինի միջև 

- պոլիպեպտիդներ և սպիտակուցներ, այդ թվում՝ հիպոֆիզի հորմոններ կամ դրա 
նմանները, հատկապես, աճի հորմոնը (GH, STH (սոմատոտրոպային հորմոն), 
սոմատոտրոպին), ջրում լուծվող սպիտակուց է, խթանում է հյուսվածքի աճը և 
մասնակցում է սպիտակուցային փոխանակման այլ փուլերի կարգավորմանը, 
կորտիկոտրոպինը (LTH) (ACTH (ադրենակորտիկոտրոպային հորմոն), 
ադրենակորտիկոտրոպին), պոլիպեպտիդ, լուծվում է ջրում, խթանում է 
ադրենակորտիկոիդային ստերոիդների ստեղծմանը, լակտոգենային հորմոն (LTH, 
գալակտին, գալակտոգենային հորմոն, լյութեոտրոպին, մամոտրոֆին, պրոլակտին), 
պոլիպեպտիդ է, ունի բյուրեղանալու հատկություն, բարձրացնում է կաթի 
արտազատումը և ներգործում է դեղին մարմնի ակտիվության վրա, թիրեոտրոպային 
հորմոն, TSH (վահանաձև գեղձի գործունեությունը խթանող հորմոն), գլիկոպրոտեին, 
լուծվում է ջրում, ակտիվացնում է սեռական գործունեությունը, լյութեինիզիրացնող 
(LH, ICSH (ինտերստիցիալ բջիջների խթանման հորմոն), լյութեինաստիմուլին), 
գլիկոպրոտեին, լուծվում է ջրում, խթանում է սեռական գործառույթը, խորիոնիկական 
գոնադոտրոպինը (INN) (HCG - մարդու խորիոնիկական գոնադոտրոպին), 
առաջանում է ընկերքում, պատահում է նաև հիպոֆիզի առաջնային հատվածում, 
իրենից ներկայացնում է սպիտակ բյուրեղներ, համեմատաբար կայուն չի ջրային 
լուծույթում, խթանում է գեղձաբշտիկների հասունացմանը, գոնադոտրոպին 
շիճուկները (INN) (MSG (զամբիկի շիճուկի գոնադոտրոպին), գոնադոխթանիչ 
գլիկոպրոտեին, առաջանում է զամբիկների ընկերքում և էնդոմետրիայում 

- հիպոֆիզի ետևի հատվածի հորմոն, այդ թվում՝ օքսիտոցին (INN) (ալֆա-
հիպոֆամին)` ջրում լուծվող պոլիպեպտիդ, վազոպրեսին (բետա-հիպոֆամին)` 
պոլիպեպտիդ, որը բարձրացնում է արյան ճնշումը և նպաստում է երիկամներով ջրի 
կուտակմանը 

- վահանաձև գեղձի հորմոններ, այդ թվում՝ մերձվահանաձև գեղձի հորմոններ, 
պոլիպեպտիդ, որը ծառայում է որպես կալցիումի կարգավորիչ, կալցիտոնին (INN). 
(TCA (թիրեոկալցիտոնին)` հիպոկալցիումական և հիպոֆոսֆատային պոլիպեպտիդ) 

- ենթաստամոքսային գեղձի հորմոններ՝ ինսուլին (հիպոգլիկեմիկ գործոն), 
պոլիպեպտիդ, որը գտնվում է շատ կենդանիների ենթաստամոքսային գեղձում, 
ստանում են ենթաստամոքսային գեղձի լուծամզումից կամ սինթետիկ եղանակով 
(ներառյալ բիոտեխնոլոգիականը) (օրինակ՝ գլյուկոզի օշարակի կամ շաքարի 
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խմորումից), սպիտակ, չխոնավածուծ փոշի, ոչ բյուրեղային կառուցվածքի կամ ջրում 
լուծվող փայլուն բյուրեղներ, գլյուկոգան (INN)` (HGF (հիպերգլիկեմիական-
գլիկոգենոլիտիկ գործոն), պոլիպեպտիդ, որն ունի արյան մեջ գլյուկոզի խտությունը 
բարձրացնելու հատկություն  

- ստերոիդներ` հիմնականում օգտագործվում են որպես հորմոն, դրանց մեծ մասը 
սինթեզվում են և օգտագործվում են բժշկության մեջ, նույնիսկ համեմատաբար ոչ մեծ 
կառուցվածքային փոփոխությունների դեպքում առաջանում են նյութեր, որոնք 
տարբերվում են իրենց ֆիզիոլոգիական գործունեությամբ և ազդում են տարբեր 
ֆիզիոլոգիական համակարգերի վրա, օրգանիզմում իրենց համանմանը չունեցող 
այդպիսի սինթեզված միացությունների օրինակ են հանդիսանում պատրաստուկները 
(օրինակ՝ օքսիմեթոլոնը), որոնք ունեն պակաս էնդրոգեն, բայց ավելի ուժեղ 
անաբոլիկ գործունեություն և դրա շնորհիվ հայտնի են որպես անաբոլիկներ (բոլոր 
այս ստերոիդները, որոնք գլխավորապես օգտագործվում են իրենց հորմոնալ 
հատկությունների շնորհիվ, դասակարգվում են տվյալ խմբավորումում, այն 
պայմանով, որ դրանք պահպանում են իրենց գոնանային կառուցվածքը) 

- ադրենոկորտիկոիդային հորմոններ` հանդիպում են մակերիկամների կեղևում, 
դրանք օժանդակում են նատրիումի և ջրի պահմանն օրգանիզմում և արագացնում են 
կալիումի հեռացումն օրգանիզմից 

- գլյուկոկորտիկոիդներ, կորտիկոստերիոդներ են (օրինակ՝ հիդրոկորտիզոնը), որոնք 
օժանդակում են օրգանիզմում սպիտակուցային և ածխածնային փոխանակության 
կարգավորմանը, ինչպես նաև ցուցաբերում են տեղային հակաբորբոքային 
ազդեցություն 

- միներալկորտիկոիդներ, օրինակ՝ դեզօքսիկորտոնը (դեզօքսիկորտիկոստերոն), 
ունեն օրգանիզմում նատրիումի պահման և օրգանիզմից կալիումի հեռացման 
հատկություն 

- էստրոգեն հորմոններ` կանանց սեռական հորմոններ են, արտադրվում են 
ձվարաններում, տղամարդու սեռական գեղձերում, մակերիկամներում, ընկերքային և 
այլ ստեևոիդաստեղծ հյուսվածքներում, օգտագործվում են դաշտանադադարի 
բուժման համար և հակաբեղնավորիչ միջոցների արտադրության համար 

- պրոգեստերոն (INN)` պատահում է դեղին մարմնում (կանանց սեռական գեղձերում) 
ձվազատումից հետո, ինչպես նաև մակերիկամներում, ընկերքում և տղամարդու 
սեռական գեղձերում, պատրաստուկները հանդիսանում են հակաբեղմնավորիչ 
միջոցների բաղադրամաս 

- անդրոգեններ` տղամարդու սեռական հորմոններ, գտնվում են տղամարդու 
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սեռական գեղձերում, արյան մեջ և մեզում, օժանդակում են տղամարդու սեռական 
հատկությունների զարգացմանը, մի քանիսը ազդում են նյութափոխանակության 
վրա, այսինքն, ունեն անաբոլիկ գործունեություն 

21.10.52.500 Ինսուլին և դրա աղերը 
21.10.52.600 Հորմոններ բազմապեպտիդային, պրոտեինային և գլիկոպրոտեինային, հորմոններ 

կորտիկոստերոիդային, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները 
(բացի ինսուլինից և դրա աղերից) 

21.10.52.610 Հորմոններ բազմապեպտիդային, պրոտեինային և գլիկոպրոտեինային, դրանց 
ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները (բացի ինսուլինից և դրա աղերից) 

21.10.52.630 Կորտիզոն, հիդրոկորտիզոն, պրեդնիզոն (դեհիդրակորտիզոն) և պրեդնիզոլոն 
(դեհիդրահիդրակորտիզոն) 

21.10.52.650 Ածանցյալներ հալոգենացված կորտիկոստերոիդային հորմոնների 
21.10.52.700 Էստրոգեններ և պրոգեստոգեններ 
21.10.52.800 Հորմոններ, այլ, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային նմանակները (բացի 

կորտիկոստերոիդային հորմոններից, էստրոգեններից և պրոգեստոգեններից) 
21.10.52.810 Հորմոններ ստերոիդային, այլ, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային 

նմանակները (բացի կորտիկոստերոիդային հորմոններից, էստրոգեններից և 
պրոգեստոգեններից) 

21.10.52.830 Հորմոններ կատեխոլամինային, դրանց ածանցյալները և կառուցվածքային 
նմանակները 

21.10.53 Գլիկոզիդներ, բուսական ալկալոիդներ, դրանց աղերը, պարզ ու բարդ եթերները 
և այլ ածանցյալները  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գլիկոզիդներ` թթուների, հիմքերի և ֆերմենտների գործունեությունից տրոհվում են 
շաքարային մասի և ոչ շաքարային մասի (ագլիկոն), որոնք միմյանց հետ կապված են 
շաքարի ածխածնի անոմեր ատոմի միջոցով (չեն ներառվում վակցինինը և 
գամմամելիտանինը), գլիկոզիդների թվին են դասվում՝ O-գլիկոզիդները, որոնցում 
շաքարային կեսը և ագլիկոնը, սովորաբար, կապված են ացետալային գործառույթով, 
N-գլիկոզիդները, S-գլիկոզիդները, C-գլիկոզիդները, որտեղ շաքարի անոմեր 
ածխածինը կապված է ագլիկոնի հետ ազոտի ատոմի միջոցով, ծծմբի ատոմը կամ 
ածխածնի ատոմը համապատասխանաբար (օրինակ՝ կազիմիրաէդին (N-գլիկոզիդ), 
սինիգրին (S-գլիկոզիդ) և ալոին (C/ գլիկոզիդ)), իրենցից ներկայացնում են պինդ, 
անգույն միացություններ, բույսերի օրգանիզմում առաջացնում են պահեստային 
նյութեր կամ գործում են որպես խթանիչ, օգտագործվում են թերապևտիկ 
նպատակներով 

- ռուտոզիդ (ռուտին)` պատահում է շատ բույսերում, հատկապես հնդկացորենում, 
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որտեղ այն կազմում է մինչև 3% (հաշվարկված չոր նյութի զանգվածով) 

- գլիկոզիդներ մատնետունկեր, որոնք գտնվում են մատնետունկ տեսակի բույսերի 
մեջ, դրանց մի մասն օգտագործվում է բժշկության մեջ սրտային գործունեության 
խթանման համար, դրանց թվին են դասվում՝ դիգիտօքսինը, որը շատ թունավոր 
սպիտակ  փոշի է առանց հոտի, դիգօքսինը, դիգիտոնինը, մատնետունկի սապոնինը, 
ացետիլդիգիտօքսինը, ացետիլդիգիտօքսինը, ացետիլդիկօքսինը, 
ացետիլգիտօքսինը, դիգիֆոլեինը, դիգինատինը, դիգինինը, դիգիպուրպուրինը, 
գիտալինը, գիտալօքսինը, գիտոնինը, գիտօքսինը, գլյուկովերոդօքսինը, տրիգոնինը, 
վերոդոքսինը 

- գլիցիրիզին և գլիցիրիզատներ` հանդիպում են մատուտակի արմատներում անգույն 
բյուրեղների տեսքով, օգտագործվում են բժշկության մեջ, ամոնիումի գլիցիրիզատը 
իրենից ներկայացնում է կարմրադարչնագույն զանգված, օգտագործվում է 
խմիչքների պատրաստման համար  

- ստրոֆանտին` գլիկոզիդ, որը հանդիպում է Strophontlms ցեղի շատ բույսերում, 
սրտային գործունեության խթանման համար շատ էֆեկտիվ միջոց է, ուբային 
(ստրոֆանտին-6), անգույն բյուրեղներ են, շատ թունավոր  

- սապոնիններ` ոչ բյուրեղային գլիկոզիդներ, լայն տարածում ունեն բույսերի մեջ, 
դրանց ջրային լուծույթները թափահարելուց առաջացնում են փրփուր, օգտագործվում 
են բժշկության մեջ, լվացող միջոցների արտադրությունում և փրփրային 
կրակմարիչներում 

- ալոին` պարունակվում է դյի տարբեր տեսակների տերևների մեջ 

- ամիդգալին` պարունակվում է դառը նշում և այլ պտուղների կորիզներում, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- արբուտին` պարունակվում է մաթուզենու տերևների մեջ, օգտագործվում է 
բժշկության մեջ 

- սինիգրին` գտնվում է սև մանանեխի սերմերում և ծովաբողկի արմատներում, 
օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- տանին` բնական կամ սինթետիկ եղանակով ստացված գլիկոզիդների ածանցյալներ 

- գլիկոզիդների և դրանց ածանցյալների բնական խառնուրդներ (օրինակ՝ 
մատնետունկի գլիկոզիդների բնական խառնուրդ, որը պարունակում է purpurea A և 
B գլիկոզիդներ, դիգիտօքսին, գիտօքսին, գիտալօքսին և այլն) (չեն ներառվում 
արհեստական խառնուրդները կամ պատրաստուկները) 
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- ալկալոիդներ (բարդ օրգանական հիմքեր, որոնք առաջանում են բույսերի մեջ) 
ափիոնի և դրանց ածանցյալները, աղերը, այդ թվում՝ 

- մորֆին` անգույն բյուրեղներ, ուժեղ ներգործող թմրանյութ, գտնվում է ափիոնի մեջ 

- դիհիդրոմորֆին, դեզոմորֆին (դիհիդրոդեզօքսիմորֆին), հիդրոմորֆին 
(դիհիդրոմորֆինոն) և մետոպոն (5-մեթիլդիհիդրոմորֆինոն) 

- երկացետիլմորֆին (հերոին)` սպիտակ  փոշի, որն օգտագործվում է որպես 
սեդատիվ միջոց կոդեինի և մորֆինի փոխարեն 

- էթիլմորֆին`  սպիտակ փոշի, առանց հոտի, օգտագործվում է որպես քնաբեր և 
ցավազրկող միջոց կամ որպես արտաքին միջոց տեղային անզգայացման համար 

- կոդեին (մեթիլմորֆին, մորֆինի միամեթիլային պարզ եթեր)` ունի բյուրեղների 
տեսք, օգտագործվում է որպես սեդատիվ միջոց մորֆինի փոխարեն, գտնվում է 
ափիոնի մեջ մորֆինի հետ միասին 

- երկհիդրոկոդեին (INN), հիդրոկոդոն (INN) (երկհիդրոկոդեինոն), օքսիկոդոն (INN) 
(երկհիդրոհիդրօքսիկոդեինոն) 

- նարցեին` ափիոնում երկրորդային ալկալոիդ, բյուրեղների տեսքով, օգտագործվում 
է որպես քնաբեր և ցավազրկող միջոց 

- նոսկապին (INN) (նարկոտին)` ափիոնում երկրորդային ալկալոիդ, բյուրեղների 
տեսքով, ավելի թույլ միջոց է, քան մորֆինը, ունի աննշան թունավորություն 

- կոտարնին և հիդրոկոտարնին` ստացվում են նարկոտինից 

- պապավերին` ափիոնում երկրորդային ալկալոիդ, բյուրեղների տեսքով, 
օգտագործվում է որպես թմրանյութ և սեդատիվ միջոց, ավելի թույլ, քան մորֆինը 

- էտավերին հիդրոքլորիդ (INNM) (1- (3,4-երկէթօքսիբենզիլ) -6,7-երկէթօքսի-
իզոքինոլին հիդրոքլորիդ) 

- տեբաին` ափիոնում երկրորդային ալկալոիդ, անգույն, առանց հոտի բյուրեղներ, 
թունավոր  

- ալկալոիդներ (բարդ օրգանական հիմքեր, որոնք առաջանում են բույսերի մեջ) 
քինաքինայի արմատների և դրանց ածանցյալները, աղերը, այդ թվում՝ 

- քինաքինա` սպիտակ  փոշի, հանդիպում է Cinehona ցեղի տարբեր բույսերի 
արմատներում, օգտագործվում է որպես ջերմությունն իջեցնող միջոց 
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(հակապիրետիկներ) և մալյարիայի բուժման միջոց 

- քինիդին` բյուրեղներ, կարող է լուծամզվել քինին-սուլֆատի լուծույթից, պարունակում 
է Cinchona ցեղի բույսերի արմատներում 

- ցինխոնին` բյուրեղներ, ալկալոիդների մեջ իր նշանակությամբ զբաղեցնում է 
երկրորդ տեղը քինինից հետո, պարունակում է քինաքինա ծառի արմատներում 

- քինին տանատ 

- կոֆեին` բյուրեղներ, լուծահանվում է սուրճի, թեյի և կոլայի ընկույզների ունդերից կա  
ստացվում է սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- կոֆեինի աղեր 

- էֆեդրիններ և դրանց աղերը, այդ թվում՝ 

- էֆեդրին` անգույն բյուրեղներ, պարունակում է Ephedra vulgaris-ում, բայց կարող  
ստացվել սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- մեթիլէֆեդրին  

- էթաֆեդրին (INN) 

- նորէֆեդրին 

- կեղծ էֆեդրին (INN) 

- թեոֆիլին` բյուրեղներ, գտնվում է թեյի մեջ, բայց կարող է ստացվել նաև սինթետի  
եղանակով,  օգտագործվում է բժշկության մեջ, ամինոֆիլին (թեոֆիլին-էթնլեներկամին  
դրանց ածանցյալները, դրանց աղերը 

- աշորայի հասկաժանգերի ալկալոիդներ և դրանց ածանցյալները, դրանց աղերը, 
այդ թվում՝ 

- էրգոմետրին (INN) (9,10-երկդեհիդրո-N-[(S)-2-հիդրօքսի-1-մեթիէթիլ) -6-
մեթիլէրգոլին-8բետա-կարբօքսամիդ) (էրգոնովին)` քառանկյուն կամ բարակ 
ասեղնաձև բյուրեղներ, կիրառվում է որպես նախորդ լիզերգիդի (INN) 
արտադրության ժամանակ, մալեատ էրգոմետրինը` կարևոր ածանցյալ է  

- էրգոտամին (INN) (12'-հիդրօքսի-2'-մեթիլ-5'ալֆա-(ֆենիլմեթիլ) էրգոտաման-3',6',18-
տրիոն), կիրառվում է որպես նախորդ լիզերգիդի (INN) արտադրության ժամանակ, 
ածանցյալների թվին են դասվում էրգոտամինի սուկցինատը և էրգոտամինի 
տարտրատը 
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- լիզերգինաթթու (9,10-երկդեհիդրո-մեթիլգոլին-8-կարբոնաթթու)` բյուրեղներ 
քառանկյուն սկավառակների կամ թեփուկների տեսքով, ստացվում է հասկաժանգերի 
ալկալոիդների հիմքային ջրատարրալուծմամբ, կիրառվում է որպես նախորդ 
լիզերգիդի (INN) արտադրության ժամանակ 

- հասկաժանգի այլ ալկալոիդներ, օրինակ՝ էրգոզին, էրգոկրիստին, էրգոկրիպտին, 
էրգոկորնին, էրգոմետրին և մեթիլէրգոմետրին 

- այլ բուսական ալկալոիդներ և դրանց ածանցյալները, աղերը, այդ թվում՝ 

- արեկոլին` ալկալոիդ, որը պարունակվում է արեկովյան արմավենու մեջ 

- ակոնիտին` համարվում է ամենաուժեղ հայտնի թույներից մեկը, ստանում են Acnitus 
napellus չորացրած արմատներից, օգտագործվում է բժշկության մեջ որպես ուժեղ 
ցեդատիվ միջոց 

- ֆիզոստիգմին (զզերին)` անգույն բյուրեղներ, որոնք օդի ազդեցությունից դառնում 
են կարմրադեղնավուն գույնի, հանդիպում է կալաբարյան ունդերում, օգտագործվում 
են բժշկության մեջ 

- պիլոկարպին` անգույն զանգված, օդում դառնում է դարչնագույն, համարվում է 
Pilocarpus jaborandi հիմնական ալկալոիդ, օգտագործվում է բժշկության մեջ 
(քրտնարտադրությունը խթանելու համար) և ակնաբուժության մեջ, մազերի աճը 
խթանելու համար օգտագործվում է լոսյոնների արտադրության մեջ 

- սպարտեին` ալկալոիդ, որը գտնվում է ջրուռու մեջ, անգույն հեղուկ, սպարտեինի 
սուլֆատն օգտագործվում է սրտի գործունեության խթանման համար 

- ատրոպին` բյուրեղների տեսքով, ստացվում է, հիմնականում, Datura stramonium-ից, 
ինչպես նաև սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է ակնաբուժության մեջ 

- գոմատրոպին` անգույն բյուրեղների տեսքով, ունի նույն քիմիական և ֆիզիոլոգիակա  
հատկությունները, ինչ որ ատրոպինը  

- հիոսցիամին` անգույն բյուրեղներ, շատ թունավոր, հիմնական ալկալոիդ, գտնվում է 
Atropa belladenna-ի մեջ և Hyoscyamus ցեղի բազմաթիվ բույսերի մեջ, դրա աղերը 
(օրինակ՝ սուլֆատը և հիդրոբրոմիդը) օգտագործվում են բժշկության մեջ 

- սկոպոլամին (գիոսցին)` անգույն օշարականման հեղուկ կամ անգույն բյուրեղներ  
գտնվում է Datura ցեղի շատ բույսերում, դրա աղերը (օրինակ՝ սուլֆատը  
հիդրոբրոմիդը) ունեն բյուրեղների տեսք, օգտագործվում են բժշկության մեջ 

- կոլխիցին` կպչուն զանգված, դեղին փոշի, բյուրեղներ կամ փաթիլներ, շատ թունավոր  
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հանդիպում է Colchicum autumnale բույսերի մեջ, օգտագործվում է բժշկության մեջ  

- վերատրին` ոչ բյուրեղային սպիտակ փոշի, խոնավածուծ, ալկալոիդների բնակա  
խառնուրդ, որն ստացվում է sabadilla բույսի սերմերից, օգտագործվում է բժշկության մե   

- ցեվադին, որը համապատասխանում է  վերատրինին 

- կոկաին (բյուրեղներ)` ստանում են կոկ բույսի որոշ տեսակների տերևներից, ինչպե  
նաև սինթետիկ եղանակով, մաքուր տեսքով չի հանդիպում, դեղամիջոցների մե  
կոկաինի պարունակությունը կազմում է 80%-ից մինչև 94%, այն առաջացնում  
բազմազան աղեր, օգտագործվում է որպես ուժեղ ցավազրկող միջոց 

- էմետին` ոչ բյուրեղային սպիտակ փոշի, որը լույսի ազդեցության տակ դեղնում է  
գտնվում է Urogoga ipecacuanha բույսի արմատների մեջ, օգտագործվում է որպե  
խորխաբեր և փսխեցուցիչ միջոց, դրա աղերն օգտագործվում են ամեբայի  
դիզենտերեայի դեմ 

- ստրիխնին` բյուրեղներ լուծահանվում է Strychnos ցեղի տարբեր բույսերից  
առաջացնում է  աղեր, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- թեոբրոմին` բյուրեղյա սպիտակ փոշի, ստացվում է կակաոյի լուծամզումից  
սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- պիպերին` անգույն յուղալի հեղուկ սուր հոտով բյուրեղներ, լուծամզվում է Piper nigrum 
բույսից 

- կոնին` գտնվում է պիսակավոր խնդակոթ (conium) բույսի մեջ, ինչպես նաև ստացվու  
է սինթետիկ եղանակով, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- կուրարին` լուծամզվում է կուրարե բույսերից, օգտագործվում է բժշկության մեջ 

- պորֆիրին (ալկալոիդ) 

- տոմատին 

- ալկալոիդային տանատներ (օրինակ՝ խելիդոնի տանատ, կոլխիցինի տանատ  
պելետերինի տանատ) 

- հիդրաստին 

- հիդրաստինին 

- հիդրոհիդրաստինին 
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- աքսոհիդրաստինին 

- տրոպին (տրոպան-3-օլ) 

- տրոպինոն 

- ցեֆելին 

- մեթամֆետամին (INN) (X-մեթիլամֆետամին, դեօքսիէֆեդրին, 2-մեթիլամինո-1
ֆենիլպրոպան) 

- նիկոտին` անգույն հեղուկ, օդում մգանում է մինչև դարչնագույնի, պարունակվում  
ծխախոտի տերևների մեջ, կարող է ստացվել նաև սինթետիկ եղանակով  
օգտագործվում է որպես սնկասպան և միջատասպան բույսերի պաշտպանությա  
համար 

- նիկոտինի աղեր 

Բացառվում է՝ 

- նուկլեոզիդները և նուկլեատիդները (20.14.52, 21.10.31) 

- ալկալոիդները (օրինակ՝ տոմատինը) (21.10.52) 

- արհեստական այլ գլիկոզիդները, որոնցում գլիկոզիդային կապը ներկայացված է 
ացետալային գործառույթով, որն առաջացել է անոմեր ածխածնի էտերիֆիկացման 
եղանակով (ալֆա-մեթիլգլիկոզիդ, տրիբենոզիդ) 21.10.40) 

- հակաբիոտիկները (օրինակ՝ տոյոկամիցինը) (21.10.54) 

21.10.53.100 Գլիկոզիդներ, դրանց աղերը, եթերները պարզ և բարդ 
21.10.53.130 Ռուտոզիդ (ռուտին) և դրա ածանցյալները 
21.10.53.150 Գլիկոզիդներ, այլ (բացի ռուտոզիդից), դրանց աղերը, եթերները պարզ և բարդ և 

դրանց ածանցյալները 
21.10.53.200 Ալկալոիդներ բուսական ծագման, բնական կամ սինթեզված, դրանց աղերը, 

եթերները պարզ և բարդ և ածանցյալները այլ 
21.10.53.230 Ալկալոիդներ ափիոնի և դրանց ածանցյալները, աղերը այդ միացությունների 
21.10.53.250 Քինին և դրա աղերը 
21.10.53.290 Ալկալոիդներ, այլ (բացի քինինից), ստացված քինաքինայի ծառի կեղևիցև դրանց 

ածանցյալները, աղերը այդ միացությունների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
21.10.53.300 Կոֆեին և դրա աղերը 
21.10.53.400 Էֆեդրիններ և դրանց աղերը 
21.10.53.500 Թեոֆիլին և ամինոֆիլին և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
21.10.53.600 Ալկալոիդներ աշորայի հասկաժանգերի, դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների 
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աղերը 

21.10.53.800 Ալկալոիդներ բուսական ծագման բնական կամ սինթեզված, այլ, դրանց աղերը, 
եթերները և այլ ածանցյալները 

21.10.54 Հակաբիոտիկներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հակաբիոտիկներ` ստացվում են կենդանի միկրոօրգանիզմներից, որոնք ունեն ուրիշ 
միկրոօրգանիզմներին սպանելու կամ դրանց աճը կանխելու հատկություն, 
օգտագործվում են, հիմնականում, շնորհիվ հիվանդագին միկրոօրգանիզմների վրա 
իրենց արգելակման ազդեցության, մասնավորապես, բակտերիաների և սնկերի և, 
երբեմն, նորագոյացությունների վրա, դրանք միմյանցից քիմիապես զգալի 
տարբերվում են և ներառում են հետևյալ միացությունները՝ տարացիկլիկ, օրինակ՝ 
նովոբիոցին, ցեֆալոսպորիններ, ստրեպտոտրիցին, պենիցիլիններ, որոնք ստացվում 
են որոշ Penicillium ցեղի սնկերից, շաքարին ազգակից միացություններ, օրինակ՝ 
ստրեպտոմիցիններ, տետրացիկլիններ և դրանց ածանցյալները, օրինակ՝ 
քլորտետրացիկլին (INN) օքսիտետրացիկլին (INN), քլորամֆենիկոլ, մակրոլիդներ, 
օրինակ՝ էրիտրոմիցին, ամֆմերիցին B, թիլոզին, պոլիպեպտիդներ, օրինակ՝ 
ակտինոմիցիններ, բացիտրացին, գրամիցիդիններ, տիրոցիդին, այլ 
հակաբիոտիկներ, օրինակ՝ սարկոմիցին, վանկոմիցին 

- քիմիապես ձևափոխված հակաբիոտիկներ, որոնք օգտագործվում են իրենց 
ուղղակի նշանակությամբ, ստացվում են միկրոօրգանիզմների բնական աճի 
գործընթացում վերարտադրված առանձին բաղադրամասերի անջատման 
եղանակով, դրանց կառուցվածքի հետագա ձևափոխմամբ քիմիական ռեակցիաների 
կամ մանրէախմբերի միջավայրին կողային շղթաների նախորդների ավելացման 
միջոցով, այնպես, որ բջջային գործընթացների արդյունքում անհրաժեշտ խմբերը 
մտցվեն մոլեկուլի կազմի մեջ (կիսասինթետիկ պենիցիլիններ), ինչպես նաև 
բիոսինթեզի եղանակով (օրինակ՝ ընտրված ամինաթթուների պենիցիլինները) 

- բնական հակաբիոտիկներ, որոնք ստացվում են սինթետիկ եղանակով (օրինակ՝ 
քլորամֆենիկոլը), ինչպես նաև բնական հակաբիոտիկներին ազգակից որոշ 
սինթետիկ նյութեր, որոնք ունեն օգտագործման նույն նշանակությունը 

- բոլոր պենիցիլինները` բոլոր ակտիվ հակաբիոտիկները, որոնց մոլեկուլները 
պարունակում են պենինի կմախք կամ քացախաթթվի 6-ամինապենիցիլանաթթվի 
բետա-լակտամի ամինա- (4-կարբօքսի-5,5-երկմեթիլթիազոլիդին-2-իլ) կմախք, որտեղ 
լակտամային օղակի ամինային խումբը միանում է օրգանական թթվին ամիդային 
կապով, ընդ որում պենինի հիմնական կառուցվածքը պետք է մնա չձևափոխված, 
դրանց թվին են դասվում նատրիումի բենզիլպենիցիլինը (նատրիումի n-
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կարբօքսիգեկսենիլպենինը), բիոսինթեզի պենիցիլինները և կայուն-անջատվող 
պենիցիլինները, ինչպիսիք են պրոկաին- պենիցիլինը և բենզատինպենիցիլինը 

- ստրեպտոմիցիններ և դրանց ածանցյալները, այդ թվում՝ երկհիդրոստրեպտոմիցին, 
մանոսիդոստրեպտոմիցին և դրանց աղերը (օրինակ՝ դրանց սուլֆատները և 
պանտոտենատները) 

- տետրացիկլիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը, այդ 
թվում՝ քլորտետրացիկլին, օքսիտետրացիկլին և տետրացիկլին հիդրոքլորիդ 

- էրիտրոմիցին և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը (հիդրոքլորիդ, 
սուլֆատ, ցիտրար, պալմիտատ, ստեարատ և գլյուկոհեպտոնատ, թթու քլորիդների 
հետ այն տալիս է համապատասխան եթերներ, իսկ թթու անհիդրիդների հետ 
առաջացնում է միաեթերներ, ինչպիսիք են՝ գլյուտարատը, մալեատը և ֆտալատը) 

 

Բացառվում է՝ 

- հակաբիոտիկների պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են կենդանիների 
կերերի մեջ (օրինակ՝ չոր կամ ստանդարտացված ամբողջական սնկամարմինները) 
(05.91) 

- ցածր հակաբիոտիկ ակտիվությամբ որոշակի քիմիական բաղադրության 
օրգանական միացությունները, որոնք օգտագործվում են որպես միջանկյալ նյութ 
հակաբիոտիկների արտադրության ժամանակ (դասակարգվում են ըստ 
կառուցվածքի) 

- քինոլինկարբոնաթթվի ածանցյալները, նիտրոֆուրանները, սուլֆամիդները և 
որոշակի քիմիական բաղադրության այլ օրգանական միացությունները, որոնք 
ներառված են այլ խմբավորումներում և ունեն հակաբակտերիալ ազդեցություն 

- արհեստական կազմված (օրինակ՝ պենիցիլինի և ստրեպտոմիցինի) 
հակաբիոտիկների խառնուրդները կանխարգելիչ կամ թերապևտիկ նպատակների 
համար (21.20.11) 

- միջանկյալ միացություններ, որոնք ստացվում են հակաբիոտիկների արտադրության 
զտման և առաջին լուծամզման ժամանակ 70%-ից ոչ ավելի հակաբիոտիկների 
պարունակության դեպքում (20.59) 

21.10.54.300 Պենիցիլիններ և դրանց ածանցյալները, պենիցիլինաթթվի կառուցվածք ունեցող, այդ 
միացությունների աղերը 

21.10.54.400 Ստրեպտոմիցիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
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21.10.54.500 Տետրացիկլիններ և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
21.10.54.600 Քլորամֆենիկոլ (լևոմիցետին) և դրանց ածանցյալները,այդ միացությունների աղերը 

21.10.54.700 Էրիտրոմիցին և դրանց ածանցյալները, այդ միացությունների աղերը 
21.10.54.900 Հակաբիոտիկներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
21.10.6 Գեղձեր և այլ օրգաններ. դրանց լուծամզուքները և մարդու կամ կենդանական 

ծագման այլ նյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
21.10.60 Գեղձեր և այլ օրգաններ. դրանց լուծամզուքները և մարդու կամ կենդանական 

ծագման այլ նյութեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում        
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 10.11.39 ենթակարգի պարզաբանումներում թվարկված կենդանական ծագմա  
գեղձեր և այլ օրգաններ, որոնք օգտագործվում են միայն օրգանաթերապիայի համա  
(օրինակ՝ ուղեղ, ողնուղեղ, լյարդ, երիկամներ, փայծախ, ենթաստամոքսային գեղձ  
կաթնագեղձեր, ձվարաններ, ձվեր) չորացրած, այդ թվում փոշի դարձածները 

- գեղձերի և այլ օրգանների լուծամզուքներ և դրանց արտազատուկներ, որոն  
նախատեսված են օգտագործելու օրգանաթերապիայի նպատակների համար  
ստացվում են լուծիչներով լուծամզման, նստեցման, մակարդման եղանակով, կարող ե  
լինել պինդ, կիսապինդ և հեղուկ վիճակում, ցանկացած միջավայրի լուծույթում կա  
կախույթում, որոնք անհրաժեշտ են դրանց պահածոյացման համար, դրանք են լեղո  
լուծամզուքը, խոզերի ստամոքսի լորձաթաղանթի լուծամզուքները չորացրած, մաքրվա  
վիճակում 

 
- հեպարին` կազմված է բարդ օրգանական թթուների խառնուրդներից, որոն  
ստացվում են կաթնասունների հյուսվածքներից, դրա կառուցվածքը փոխվում  
կախված հյուսվածքի ծագումից և հեպարինի աղեր, օգտագործվում են բժշկության մեջ  
հատկապես որպես արյան հակամակարդիչներ 

- թերապևտիկ և կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործելու համար պատրաստվա  
մարդկային և կենդանական ծագման նյութեր, որոնք ներառված չեն ուրիշ ավել  
հատուկ խմբավորումներում, այդ թվում՝ կարմիր ողնուղեղը, որը պահպանվում  
գլիցերինում, օձի կամ մեղվի թույնը, որը թողարկվում է չոր փաթիլների տեսքով և ո  
մանրէային կրիպտոտոքսինները, որոնք ստացվում են այդպիսի թույներից, ոսկրայի  
հյուսվածքները, օրգանները և մարդկային կամ կենդանական ծագման ա  
հյուսվածքները ինչպես կենդանի, այնպես էլ պահածոյացված տեսքով, որոնք պիտան  
են մշտատև փոխպատվաստման կամ պատվաստման համար, պատրաստվում ե  
մանրէազերծված փաթեթվածքներով, որոնք կարող են ունենալ ցուցումներ կիրառմա  
մեթոդների վերաբերյալ և այլն, կարմրադեղը (մումիան), բնական ծագմա  
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կենսաբանորեն ակտիվ, խեժանման նյութ է, որը գտնվում է ժայռերի կիրճերում  
պարունակում է տարբեր օրգանական նյութեր և միկրոտարրեր, որոնք օգտագործվու  
են ժողովրդական բժշկության մեջ  

- մարդու արյուն (օրինակ՝ կնքված ամպուլաներով մարդու արյունը) 

- թերապևտիկ, կանխարգելիչ և ախտորոշիչ նպատակներով օգտագործելու համա  
պատրաստված կենդանիների արյուն 

- տոքսիններ (մանրէների կողմից արտադրված թույն), տոքսոիդներ, կրիպտո
տոքսիններ և հակատոքսիններ մանրէային ծագման 

- միկրոօրգանիզմների մանրէախմբեր (բացառությամբ խմորիչներից) 

- կաթնային խմորիչներ, որոնք օգտագործվում են կաթնամթերքի արտադրության մե  
(կեֆիրի, մածնի, յոգուրտի, կաթնային թթվի), քացախի խմորիչներ, որոն  
օգտագործվում են քացախի արտադրության մեջ, բորբոսներ, որոնք օգտագործվում ե  
պենիցիլինի և այլ հակաբիոտիկների արտադրության համար, միկրոօրգանիզմներ  
մանրէախմբեր, որոնք օգտագործվում են տեխնիկական նպատակներով (օրինակ  
բույսերի աճը խթանելու համար) 

 

Բացառվում է՝ 

- թերապևտիկ, կանխարգելիչ կամ ախտորոշիչ նպատակներով օգտագործելու համա  
չնախատեսված կենդանիների արյունը (10.11.60) 

- կաթը կամ կաթնային շիճուկը, որոնք պարունակում են ոչ մեծ քանակի կաթնայի  
խմորիչներ (10.51) 

- կենդանիների գեղձերը և այլ օրգանները թարմ, սառեցրած, պաղեցրած կա  
ցանկացած այլ եղանակով ժամանակավոր պահածոյացված տեսքով (10.11.39, 10.11.60) 

- առանձին քիմիապես որոշակի միացություններ, որոնք ստացվում են գեղձերի կամ ա  
օրգանների լուծամզուքների մշակումից, օրինակ՝ ամինաթթուները (20.14.42  
վիտամինները (21.10.51)  

- դեղերի պատրաստուկների բնութագիր ունեցող արտադրատեսակները (21.20.1) 

- գլոբուլինները և գլոբուլինի չափամասերը, չնախատեսված թերապևտիկ կա  
կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործելու համար (20.59.51) 
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- ֆերմենտները (20.14.64)   

21.10.60.100 Գեղձեր և օրգաններ այլ, նախատեսված օրգանաթերապիայի համար 
21.10.60.200 Լուծամզուքներ գեղձերի և օրգանների այլ և դրանց արտազատուկները (դրանց 

արտազատուկների արտադրանքը), նախատեսված օրգանաթերապիայի համար 
21.10.60.300 Նյութեր մարդկային կամ կենդանական ծագման կանխարգելիչ և բուժական 

նպատակներով և ուրիշ նպատակներով, այլ, հեպարին և դրա աղերը 
21.10.60.500 Արյուն մարդու և կենդանիների, նախատեսված թերապևտիկ կամ այլ նպատակների 

համար, թույներ, մանրէախմբեր միկրոօրգանիզմների (բացի խմորիչներից) 
21.10.9 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
21.10.99 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
21.10.99.000 Հիմնային դեղագործական մթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
21.2 Դեղագործական պատրաստուկներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դեղերի պատրաստուկներ, որոնք օգտագործվում են մարդկանց և կենդանիներ  
ներքին կամ արտաքին բուժման կամ հիվանդությունը կանխարգելելու համար  
ստացվում են երկու կամ ավելի նյութերի խառնման եղանակով, դրանք են՝ 

- դեղերի խառը պատրաստուկներ, ինչպիսիք են՝ պաշտոնական դեղագործության մե  
ընդգրկված, արտոնագրված պատրաստուկները և այլն, ներառյալ կոկորդի և բերան  
ողողման համար թողարկված հեղուկների տեսքով պատրաստուկները, աչքի համա  
կաթիլները, քսուքները, լինիմենտները, հակաբորբոքային և այլ պատրաստուկները  

- մեկ դեղագործական նյութ պարունակող պատրաստուկներ լցանյութի, քաղցրացնո  
նյութի, շեղջաքարացնող նյութի, կրողի հետ միասին 

- ներերակային օգտագործման համար սնող պատրաստուկներ 

- կոլոիդային լուծույթներ և կախույթներ (օրինակ՝ կոլոիդային սելեն, կոլոիդային սնդիկ  
բժշկական նպատակների համար (չի ներառվում կոլոիդային ծծումբը – 20.13.21 և մ  
քանի առանձին վերցված կոլոիդային թանկարժեք մետաղները) 

- դեղային բարդ բուսական լուծամզուքներ, ներառյալ բույսերի խառնուրդներ  
մշակումից ստացված լուծամզուքներ  
-01.29.30 ենթակարգի բույսերի և բույսերի մասերի դեղային խառնուրդներ 

- դեղային աղեր, որոնք ստացվում են բնական հանքային ջրերի գոլորշիացումից կա  
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համանման պատրաստուկներ, որոնք ստացվում են արհեստական եղանակով 

- աղային աղբյուրների խտացրած ջրեր, որոնք օգտագործվում են թերապիայու  
(օրինակ՝ ծծմբային, յոդային և այլ վաննաներ), այդ թվում բուրումնավետ նյութեր  
ավելացումով վաննաները 

- բուժական աղեր (օրինակ՝ նատրիումի բիկարբոնատի, գինեթթվի, մագնիում  
սուլֆատի և շաքարի խառնուրդները) և համանման խառը փրփրուն աղեր, որոն  
օգտագործվում են բուժական նպատակներով 

- կամֆորայի և ֆենոլի յուղերը և այլն 

- հակաաստմատիկ պատրաստուկներ, ինչպիսիք են հակաաստմատիկ թուղթը  
փոշիները 

- դանդաղ ներգործման դեղային պատրաստուկներ, այսինքն այն պատրաստուկները  
որտեղ դեղային բաղադրամասը կապված է պոլիմերային իոնափոխանակման նյութ  
հետ 

- անեստետիկներ, որոնք օգտագործվում են բժշկության, անասնաբուժության  
վիրաբուժության մեջ 

- պատրաստուկներ, որտեղ սննդամթերքը կամ խմիչքը դեղերի համար ծառայում  
միայն որպես կրող, լցանյութ կամ քաղցրացնող ազդակ (օրինակ՝ մարսողություն  
լավացնելու համար) 

  

Բացառվում է՝ 

- որոշակի չափամասերով կամ ձևերով և փաթեթներով պատրաստված մանրածախ 
առևտրի համար նախատեսված պատրաստուկները  

- կորյակների դեմ պատրաստուկները, որոնք նախատեսված են մաշկը մաքրելու համա  
և չեն պարունակում բարձր խտության ակտիվ բաղադրամասեր, որոնք թույլ կտայի  
դրանք դիտարկելու որպես կորյակների դեմ առաջնային թերապևտիկ և կանխարգելի  
ազդեցություն ունեցող պատրաստուկներ (20.42.11)  
- դեղանյութեր պարունակող խմիչքները և սննդամթերքը, եթե դրանք ավելացվում ե  
միայն սննդակարգային (դիետիկ) նպատակներով, էներգետիկ պարունակությունը  
սննդամթերքի սննդարարությունը բարձրացնելու համար կամ համայի  
հատկությունները լավացնելու համար, այն պայմանով, որ մթերքը պահպանում  
խմիչքի և սննդամթերքի բնութագիրը (10 հատված) 
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- բույսերի կամ բույսերի մասերի խառնուրդները, խառնված այլ նյութերի հետ, որոն  
օգտագործվում են խոտի թուրմերի և խոտի թեյերի պատրաստման համար, այ  
պայմանով, որ դրանք չունեն թերապևտիկ ազդեցություն (10.83.15) 

- սննդային հավելումները, որոնք պարունակում են վիտամիններ կամ հանքային աղեր  
որոնք չունեն թերապևտիկ ազդեցություն (10.89.19) 

- ջրային թորվածքները կամ եթերայուղերի և դրանց պատրաստուկների ջրայի  
լուծույթները, եթե նույնիսկ դրանք ունեն թերապևտիկ և կանխարգելիչ հատկություննե  
(20.42) 

- դեղային օճառները (20.41.31) 

- միջատասպանները, ախտահանիչ նյութերը (20.20) 

- խառը և ոչ խառը նյութերից կազմված դեղային պատրաստուկներ, այն պայմանով, 
որ դրանք ներկայացված են որոշակի դեղաչափերով կամ դեղաձևերով, ինչպիսիք են 
հաբերը, ամպուլաները (օրինակ՝ 1,25 սմ2-ից մինչև 10սմ2 տարողության 
ամպուլաներով կրկնաթորված ջուրը, որը կիրառվում է որոշ հիվանդությունների 
անմիջական բուժման համար որպես լուծիչ ներարկման դեղալուծույթների 
պատրաստման համար), հրապատիճները, օսլայի հրապատիճները, կաթիլները կամ 
պաստեղները, ինչպես նաև ոչ մեծ քանակի փոշիները, որոնք պատրաստվել են 
միանգամյա օգտագործման համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով 
(տվյալ դիրքորոշումը տարածվում է միանգամյա դեղաչափերի համար ինչպես 
մեծածախ առևտրի, այնպես էլ փաթեթներով մանրածախ առևտրի համար) 

- խառը և ոչ խառը նյութերից կազմված դեղային պատրաստուկներ, այն պայմանով, 
որ դրանք ներկայացված են մանրածախ առևտրի համար փաթեթներով թերապևտիկ 
և կանխարգելիչ նպատակներով օգտագործելու համար, օրինակ՝ այնպիսի 
պատրաստուկները (նատրիումի բիկարբոնատ կամ տամարինդի փոշի), որոնք 
շնորհիվ իրենց փաթեթավորման և այնտեղ տեղադրված օգտագործման վերաբերյալ 
ցուցումների, բացահայտ նախատեսված են անմիջական սպառողին վաճառելու 
համար առանց վերափաթեթավորման (ոչ խառը պատրաստուկները, որոնք չունեն 
ցուցումներ, պետք է դիտարկվեն որպես թերապևտիկ և կանխարգելիչ նպատակների 
համար մանրածախ առևտրի համար կշռածրարվածներ, եթե դրանք կշռածրարված 
են բացահայտ այդ նպատակների համար) 

- դեղի պատրաստուկները, որոնք կազմված են խառը նյութերից թերապևտիկ և 
կանխարգելիչ նպատակների համար և չեն կշռածրարված որոշակի դեղաչափերով և 
ձևերով և մանրածախ առևտրի համար փաթեթներով 
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- կոլոիդային արծաթը (20.13.51) 

- հաբերի տեսքով թողարկված պատրաստուկները կոկորդի համար կամ դրաժեները 
հազի դեմ, որոնք գլխավորապես կազմված են շաքարից (անկախ նրանից 
պարունակում են դրանք նաև այլ սննդամթերք, ինչպիսին է դոնդողանյութը, օսլան 
կամ ալյուրը) և համային հավելումները (ներառյալ դեղային հատկություններ ունեցող 
նյութերը, ինչպիսիք են բենզիլային սպիրտը, մենթոլը, էվկալիպտոլը և տոլուանյան 
բալզամը) (10.82.23) 

21.20 Դեղագործական պատրաստուկներ 
21.20.1 Դեղամիջոցներ 
21.20.11 Դեղեր պենիցիլինի կամ այլ հակաբիոտիկների պարունակությամբ 

21.20.11.300 Դեղեր, պարունակող պենիցիլիններ կամ դրանց ածանցյալները, պենիցիլինաթթվի 
կառուցվածք ունեցող, կամ պարունակող ստրեպտոմիցիդներ և դրանց 
ածանցյալները, օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 
նպատակներով, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.11.500 Դեղեր, պարունակող հակաբիոտիկներ այլ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

21.20.11.600 Դեղեր, պարունակող պենիցիլիններ, ստրեպտոմիցիդներ կամ դրանց 
ածանցյալները, բաժնավորած կամ կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.11.800 Դեղեր, պարունակող հակաբիոտիկներ այլ, կշռածրարված մանրածախ առևտրի 
համար 

21.20.12 Դեղեր հորմոնների պարունակությամբ, բայց հակաբիոտիկներ չպարունակող  

21.20.12.100 Դեղեր, պարունակող ինսուլին, բայց չպարունակող հակաբիոտիկներ, օգտագործելու 
համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, չկշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

21.20.12.200 Դեղեր, պարունակող հորմոններ, բացի ինսուլինից, բայց չպարունակող 
հակաբիոտիկներ, օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 
նպատակներով, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.12.400 Դեղեր, պարունակող ինսուլին, բայց չպարունակող հակաբիոտիկներ, օգտագործելու 
համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար 

21.20.12.600 Դեղեր, պարունակող հորմոններ կորտիկոստերոիդային, դրանց ածանցյալները և 
կառուցվածքային նմանակները, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.13 Դեղեր ալկալոիդների կամ դրանց ածանցյալների պարունակությամբ, բայց 
առանցհորմոններ կամ հակաբիոտիկներ չպարունակող 
 

21.20.11- 21.20.13 դիրքերի համար կիրառելի են 21.20.1 կարգ  
պարզաբանումները՝ անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո: 

21.20.13.100 Դեղեր, պարունակող ալկալոիդներ կամ դրանց ածանցյալները, չկշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 
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21.20.13.200 Դեղեր թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ նպատակների համար, վերաբերվող 21.20.13 
ենթակարգին, այլ, չկշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.13.400 Դեղեր, պարունակող ալկալոիդներ կամ դրանց ածանցյալները, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար 

21.20.13.600 Դեղեր, պարունակող վիտամիններ, նախավիտամիններ, դրանց ածանցյալները և 
խառնուրդները, օգտագործելու համար թերապևտիկ կամ կանխարգելիչ 
նպատակներով, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.13.800 Դեղեր, այլ, պարունակող մաքուր կամ խառը նյութեր, կշռածրարված մանրածախ 
առևտրի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

21.20.2 Դեղագործական այլ պատրաստուկներ  
21.20.21 Շիճուկներ և պատվաստանյութեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շիճուկներ և արյան այլ չափամասեր և ձևափոխված իմունային պատրաստուկներ, 
այդ թվում՝ շիճուկներ, դրանք մակարդումից հետո արյունից առանձնացված հեղուկ 
չափամասեր են, լինում են նորմալ շիճուկներ, մարդկային նորմալ իմունագլոբուլին, 
պլազմա, ֆիբրինոգեն, ֆիբրին, արյան գլոբուլին, արյան ալբումին (օրինակ՝ 
մարդկային ալբումին, որն ստացվում է մարդու ամբողջական արյան պլազմայի 
չափազատման միջոցով), որը նախատեսված է օգտագործելու համար թերապևտիկ և 
կանխարգելիչ նպատակներով, հակաշիճուկներ (իմունային շիճուկներ), ստացվում են 
մարդու կամ կենդանիների արյունից, ունեն իմունիտետ կամ իմունացված են 
հիվանդությունների և խանգարումների դեմ, որոնք կարող են առաջանալ ախտածին 
մանրէների և վիրուսների, տոքսինների կամ ալերգիկ գրգռիչների միջոցով, 
օգտագործվում են թերապևտիկ և կանխարգելիչ նպատակներով 

- իմունային ձևափոխված նյութեր, այդ թվում` ստացված կենսատեխնոլոգիական 
գործընթացների օգնությամբ, դրանք են՝ մոնոկլոնային հակամարմինը` հատուկ 
իմունագլոբուլիններ, ընտրված և կլոնացված հիբրիդային բջիջներից, կուլտիվացված 
մանրէախմբերի միջավայրում, հակամարմնի հատվածները, դրանք պրոտեին 
հակամարմնի մասեր են, որոնք ստացվում են հատուկ էնզիմատիկ ճեղքման 
եղանակով, հակամարմնի զուգակցումները (միացություններ) և հակամարմնի 
հատվածը, դրանք էնզիմներ են (օրինակ՝ հիմնային ֆոսֆատազ, պերօքսիդազ կամ 
բետագալակտոզիդազ) կամ ներկեր կապված պրոտեինային կառուցվածքի հետ, 
օգտագործվում են անմիջական բացահայտման ռեակցիայի համար 

- պատվաստանյութեր` մանրէական ծագման պատրաստուկներ, պարունակում են կա  
վիրուսներ, կամ մանրէներ ֆիզիոլոգիական լուծույթում, յուղու  
(լիպոպատվաստանյութեր) կամ այլ միջավայրերում 

- պատվաստանյութերից և տոքսոիդներից կազմված խառնուրդներ, օրինակ  
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դիֆտերիայի, պրկախտի և կապույտ հազի դեմ պատվաստանյութեր  

- մարդկային, կենդանական կամ բուսական ծագման վիրուսներ կամ հակավիրուսներ 

- բակտերիոֆագ 

 

Բացառվում է՝ 

- արյան ալբումինը, որը չի նախատեսված օգտագործելու թերապևտիկ և կանխարգելի  
նպատակներով (20.52.10) 

- գլոբուլինները (բացառությամբ արյան գլոբուլինների և շիճուկների գլոբուլինների  
(20.59.51) 

- ֆերմենտները 

- միաբջիջ մեռած միկրոօրգանիզմները (բացի պատվաստանյութերից) (10.89.13) 

21.20.21.200 Շիճուկներ իմունային և արյան այլ չափամասեր 
21.20.21.400 Պատվաստանյութեր մարդկանց բուժման համար 
21.20.21.600 Շիճուկներ և պատվաստանյութեր, օգտագործվող անասնաբուժության մեջ 
21.20.21.650 Պատվաստանյութեր հակադաբաղային 
21.20.21.690 Պատվաստանյութեր անասնաբուժական այլ (բացի հակադաբաղայինից) 
21.20.22 Հակաբեղմնավորիչներ քիմիական, հորմոնների կամ սպերմիցիդների հիման վրա  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հորմոնների կամ սպերմիցիդների վրա հիմնված քիմիական հակաբեղմնավորի  
պատրաստուկներ, անկախ նրանից, փաթեթավորված են մանրածախ առևտրի համար  
թե ոչ  

21.20.22.000 Հակաբեղմնավորիչներ քիմիական, հորմոնների կամ սպերմիցիդների հիման վրա  
21.20.23 Ախտորոշիչ ազդանյութեր և այլ դեղագործական արտադրանք  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- արյան խմբի որոշման ազդանյութեր, ստացվում են կամ մարդկային և կենդանակա  
ծագման շիճուկներից, կամ էլ սերմերի կամ բույսերի այլ մասերի բուսակա  
լուծամզուքներից 

- արյան խմբի որոշման ազդանյութեր արյան ձևատարրերի հատկությունների հիման 
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վրա, դրանք են՝ A, B, 0 և AB խմբերի, A1 և A2 ենթախմբերի, ինչպես նաև H գործոնի 
որոշման համար պատրաստուկները, M,N,S խմբերի, ինչպես նաև այլ խմբերի, 
ինչպիսիք են՝ Lu, K և Le, որոշման համար պատրաստուկները, Rh խմբի և CW, P, V և 
այլ ենթախմբերի որոշման համար պատրաստուկները, կենդանիների արյան խմբերի 
որոշման համար պատրաստուկները 

- պատրաստուկներ, որոնք դիտվում են որպես շիճուկների բնութագրերը որոշելու 
համար ազդանյութեր, օգտագործվում են Gm, Km և այլ համակարգերի բնութագրերը, 
Gc, Ag և այլն շիճուկների խմբերը որոշելու համար 

- մարդու հակաշիճուկ, որը համարվում է մի շարք մեթոդներով արյան խնբի 
որոշման կարևոր տարր 

- HLA հատկությունների որոշման ազդանյութեր, պիտանի են անմիջական 
օգտագործման համար, իրենցից ներկայացնում են մարդկային կամ կենդանական 
ծագման շիճուկներ, HLA համակարգի հակագեները որոշվում են ազդանյութերը 
հետազոտվող մակերևութային արյան լիմֆոցիտների հետ ռեակցիայի մեջ մտնելու 
շնորհիվ, այստեղ ներառվում են HLA համակարգի A, B և C հակագեները, DR 
հակագեները և D հակագենը որոշելու պատրաստուկներ, ինչպես նաև A, B և C 
հակագեների որոշման համար պատրաստի ազդանյութեր, որոնք պարունակում են 
HLA համակարգի մի շարք տարբեր հակաշիճուկներ (օրինակ՝ ստանդարտ 
սկավառակներ) և DR լոկուսի որոշման համար պատրաստի ազդանյութեր (օրինակ՝ 
ստանդարտ սկավառակներ) 

- ռենտգենաբանական հետազոտությունների համար ցայտունակ պատրաստուկներ  
օգտագործվում են ռենտգենաբանության մեջ ներքին օրգանների, զարկերակների  
երակների, միզուղիների, լեղածորանների և այլն հետազոտման համար  
պատրաստվում են բարիումի սուլֆատի կամ ռենտգենյան նկարներում ցայտու  
պատկեր տվող այլ նյութերի հիման վրա, ներ են մուծվում օրգանիզմ ներարկման կա  
խմելու միջոցով 

- ախտորոշիչ ազդանյութեր, որոնք նախատեսված են որոշակի չափամասերո  
չխառնված նյութերի կամ մեկ կամ ավելի բաղադրամասերից կազմված խառնուրդներ  
տեսքով հիվանդին ներարկելու համար 

 

Բացառվում է՝ 

- ախտորոշիչ պատրաստուկները, որոնք նախատեսված չեն հիվանդին ներարկելո  
համար, օրինակ՝ արյան, մեզի և լաբորատոր այլ հետազոտությունների կատարմա  
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համար պատրաստուկները (դասակարգվում են համապատասխան այն նյութի, որի  
դրանք պատրաստված են) 

- ատամնաբուժական ցեմենտներ` ատամնալցման նյութեր, ատամնալցմա  
վերականգնողական նյութեր, ինչպես նաև ոսկրային հյուսվածքների վերականգնմա  
համար ցեմենտներ (ոսկրային ցեմենտներ), հիմնականում հիմնված են մետաղներ  
աղերի (ցինկի քլորիդի, ցինկի ֆոսֆատի և այլն), մետաղների օքսիդների  
գուտապերչերի և պոլիմերային նյութերի հիման վրա, կարող են օգտագործվել նա  
հատուկ ատամնալցման համար մշակված մետաղների համահալվածքներ (ներառյա  
թանկարժեք մետաղների համահալվածքները), կարող են պարունակել դեղանյութեր  
հավելումներ և ունենալ կանխարգելիչ հատկություններ, լինում են փոշու կամ հաբեր  
տեսքով, երբեմն, հեղուկ մասի հետ միասին (փաթեթի վրա, որպես կանոն, նշվում է, ո  
պատրաստուկը նախատեսված է ատամնաբուժական նպատակների համար  
ներառվում են նաև ատամների ուղիների լցման համար ծայրոցները (օրնակ՝ արծաթից  
գուտապերչից, թղթից) և ատամների վերականգնման համար ատամնալցման նյութեր 

 

Բացառվում է՝ 

- հատուկ կալցինացված կամ մանր կտրատված գիպսերը և գիպսի հիմքո  
պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են ատամնաբուժական նպատակներո  
(08.11.20 և 20.59) 

21.20.23.200 Ազդանյութեր արյան խմբի որոշման համար 
21.20.23.600 Ցեմենտներ ատամնաբուժական և այլ նյութեր ատամնալցման համար, ցեմենտներ 

ոսկորի կառուցման 
21.20.24 Վիրակապային կպչուն նյութեր, աղելար և համանման նյութեր. առաջին 

օգնության դեղարկղիկներ և պայուսակներ 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կաշվե վիրակապեր` կազմված են նախօրոք մշակված, սառեցրած կամ չորացրած 
կենդանիների կաշվե հյուսվածքի շերտերից և օգտագործվում են որպես 
ժամանակավոր բիոլոգիական վիրակապեր անմիջապես վնասված մաշկի, բաց 
հյուսվածքային վերքերի և այլնի վրա դնելու համար, լինում են տարբեր չափերի, 
փաթեթավորվում են մանրէազերծ փաթեթներով (մանրածախ առևտրի համար) և 
պարունակում են տեղեկատվություն կիրառման վերաբերյալ 

- հեղուկ վիրակապեր` թողարկվում են հեղուկացիրների տեսքով (մանրածախ 
առևտրի համար) և օգտագործվում են վերքերի պատման համար պաշտպանիչ 
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թափանցիկ թաղանթով, կարող են պարունակել պոլիմերային նյութի մանրէազերծ 
լուծույթ (օրինակ՝ ձևափոխված վինիլային սոպոլիմեր կամ մետակրիլատի հիմքով 
պոլիմեր) ցնդող օրգանական լուծիչում (օրինակ՝ էթիլացետատում), անկախ նրանից, 
պարունակում են, թե չեն պարունակում դեղագործական նյութերի հավելումներ 
(հատկապես հականեխիչներ)  

- բամբակ և վիրակապության համար թանզիֆ, պատված կամ տոգորված 
դեղագործական նյութերով (հակաբորբոքային, հակամանրէային, օրինակ՝ յոդով կամ 
մեթիլսալիցիլատով), օգտագործվում են բժշկության, վիրաբուժության, 
ատամնաբուժության և անասնաբուժության մեջ 

- բամբակ և վիրակապության համար թանզիֆ, որոնք չեն պատված կամ չեն 
տոգորված դեղագործական նյութերով, այն պայմանով, որ դրանք բացառապես 
նախատեսված են սպառողին անմիջական վաճառքի համար առանց 
վերափաթեթավորման բժշկության, վիրաբուժության, ատամնաբուժության և 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար 

 

Բացառվում է՝ 

- ցինկի օքսիդ պարունակող և գիպսից վիրակապերը, որոնք չեն թողարկվում 
մանրածախ առևտրի համար նախատեսված ձևերով և փաթեթներով բժշկության, 
վիրաբուժության, ատամնաբուժության և անասնաբուժության մեջ օգտագործելու 
համար 

- հատուկ կալցինացված կամ մանր կտրատված գիպսերը և գիպսի հիմքով 
պատրաստուկները, որոնք օգտագործվում են ատամնաբուժական նպատակներով 
(08.11.20) 

- հիգիենիկ սրբիչները և վիրախծուծները (13.99.14, 17.22.11) 

- վիրաբուժական մանրէազերծած աղելար, համանման մանրէազերծ կարի նյութեր, 
հյուսվածքների մանրէազերծ սոսինձ վերքերի վիրաբուժական փակման համար, 
բոլոր տեսակի մանրէազերծ անոթակապեր վիրաբուժական կարերի համար, դրանք 
մատակարարվում են հականեխիչ լուծույթների մեջ կամ կնքված մանրէազերծ 
փաթեթներով, լինում են հետևյալ նյութերից՝ աղելարից (վերամշակված կոլագեն, որն 
ստացվում է խոշոր եղջերավոր անասունների, ոչխարների և այլ կենդանիների 
աղիքներից), բնական թելքերից (բամբակ, մետաքս, վուշ), պոլիմերային սինթետիկ 
թելքերից, ինչպիսիք են պոլիամիդները, պոլիեթերները, մետաղներից (չժանգոտվող 
պողպատ, տանտալ, արծաթ, բրոնզ) 
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- մանրէազերծ լամինարներ (կարճ ջրիմուռներ են, որոնք լինում են դարչնագույն և 
ունեն անհարթ ցցուն մակերևույթ, խոնավ նյութերի հետ շփումից ուռչում են և 
դառնում հարթ և առաձգական, այդ պատճառով օգտագործվում են վիրաբուժության 
մեջ որպես լայնացնող միջոց) և լամինարներից մանրէազերծ խծուծներ 

- վիրաբուժական և ատամնաբուժական կլանող, ներծծող մանրէազեր  
հեմոստատիկներ, օգտագործվում են արյունահոսությունը կանգնեցնելու համար  
ունեն օրգանիզմի կլանող հեղուկներ լինելու հատկություն, դրանք են օքսիդացա  
թաղանթանյութը, թանզիֆի կամ թելքերի (բամբակի), խծուծների կամ շերտեր  
տեսքով, դոնդողանյութից սպունգը կամ փրփուրը, կալցիումի ալգինատից թանզիֆը  
այլն 

- առաջին բուժօգնության դեղարկղեր և լրակազմեր` պարունակում են մեծ կիրառությու  
ունեցող դեղեր (ջրածնի պերօքսիդ, յոդի թուրմ, մերկուրաքրոմ, արնիկայի թուրմ  
այլն), վիրակապեր, երիզներ, սպեղանիներ և այլն, ինչպես նաև որոշ սարքեր՝ մկրատ  
նրբունելիներ և այլն 

 
Բացառվում է՝ 

- հատուկ բժշկական լրակազմերը, որոնցից օգտվում են բժիշկները (32.50) 

- չմանրէազերծ կարի նյութերը, որոնք դասակարգվում են համապատասխան նյութերի  
որոնցից պատրաստված են, օրինակ՝ աղելարը 32.99.59), մետաղալարը (24 հատված) 

- չմանրէազերծ ջրիմուռները (05.00.63) 

21.20.24.100 Նյութ վիրակապության հարակցանյութային և նյութեր համանման, պատված կամ 
տոգորված դեղագործական նյութերով, կշռածրարված մանրածախ առևտրի համար 

21.20.24.300 Բամբակ, թանզիֆ, պարունակող դեղագործական նյութեր, կշռածրարված 
մանրածախ առևտրի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

21.20.24.500 Աղելար վիրաբուժական մանրէազերծ, նյութեր մանրէազերծ համանման կարեր 
դնելու համար, հյուսվածքներ մանրէազերծ հարակցանյութային վերքերի 
վիրաբուժական փակման համար, լամինարներ և դրանցից վիրախծուծներ, միջոցներ 
ներծծող (կլանող) վիրաբուժական կամ ատամնաբուժական արյունարգել 

21.20.24.700 Պայուսակներ սանիտարական և լրակազմեր առաջին բուժօգնություն մատուցելու 
համար 

21.20.9 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

21.20.99 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

21.20.99.000 Դեղագործական պատրաստուկների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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22 Ռետինե և պոլիմերային արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակներ (բացի այս դասի այլ 
խմբավորումներում որպես բացառություններ թվարկվածներից) 

- ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրության բնագավառի, 
տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

22.1  Ռետինե արտադրատեսակներ  
22.11 Ռետինե դողեր, դողածածկաններ և օդախցիկներ. ռետինե դողերի և 

դողածածկանների վերականգնում 
22.11.1 Նոր ռետինե դողեր, դողածածկաններ և օդախցիկներ  
22.11.11 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մարդատար ավտոմեքենաների համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռետինե օդաճնշական նոր դողեր մարդատար ավտոմեքենաների համար, ներառյալ 
բազմատեղանոց մարդատար և սպորտային ավտոմեքենաները 

 
Բացառվում է՝ 

- օգտագործված ռետինե դողերը (22.11) 

22.11.11.000 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մարդատար ավտոմեքենաների համար  
22.11.12 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ մոտոցիկլների կամ հեծանիվների համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռետինե օդաճնշական նոր դողեր մոտոցիկլների և հեծանիվների համար, այդ թվում 
առանց օդախցիկների դողերը, որտեղ դողերը և օդախցիկները կազմում են մի 
ամբողջականություն  

 
Բացառվում է՝ 

- օգտագործված ռետինե դողերը (22.11.20) 

22.11.12.300 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոցիկլների և մոտոռոլլերների համար 
22.11.12.350 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոցիկլների համար 
22.11.12.370 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, մոտոռոլլերների համար 
22.11.12.600 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, հեծանիվների համար 
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22.11.13 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ ավտոբուսների, բեռնատար մեքենաների 
կամ ավիացիայում օգտագործման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար, օդագնացության համար 

 - օդաճնշական ռետինե նոր դողեր ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար, օդագնացության համար (բեռնվածության ցուցանիշը 
միշտ նշվում է դողի վրա) 

 
Բացառվում է՝ 

- օգտագործված ռետինե դողերը (22.11.20) 

22.11.13.500 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 

22.11.13.550 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 121-ից ոչ ավելի բեռնվածության ցուցանիշով 

22.11.13.570 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, ավտոբուսների կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 121-ից ավելի բեռնվածության ցուցանիշով 

22.11.13.700 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր օդագնացության մեջ օգտագործելու համար 
22.11.14 Նոր ռետինե դողեր և դողածածկաններ գյուղատնտեսական մեքենաների համար. 

այլ նոր ռետինե օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- օդաճնշական ռետինե նոր դողեր տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք 
օգտագործվում են գյուղատնտեսության, անտառտնտեսության, շինարարության մեջ, 
ինչպես նաև ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ դողեր 

 
Բացառվում է՝ 

- օգտագործված ռետինե դողերը (22.11.20) 

22.11.14.400 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, տրանսպորտային միջոցների համար, 
օգտագործվող գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության մեջ 

22.11.14.600 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր տրանսպորտային միջոցների համար, 
օգտագործվող շինարարության կամ արդյունաբերության մեջ 

22.11.14.800 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, այլ, «եղևնաձև» կամ համանման նկարով 
պահպանաշերտով 
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22.11.14.900 Դողեր ռետինե օդաճնշական նոր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
22.11.15 Դողերի օդախցիկներ, հոծ կամ կիսաօդաճնշական դողեր, համափոխարինելի 

պահպանաշերտեր և անվահեծային ժապավեններ, ռետինից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հոծ դողեր, տեղադրվում են, օրինակ՝ անիվներով խաղալիքների և շարժական 
կահույքի վրա 

- ճկուն դողեր, որոնք համարվում են պինդ դողեր, բայց հերմետիկ ներքին օդային 
տարածությամբ, օգտագործվում են ձեռնասայլակների և սայլակների համար 

- դողերի համափոխարինելի պահպանաշերտեր 

 - անվահեցի ժապավեններ, որոնք օգտագործվում են օդախցիկների 
պահպանության համար մետաղական անվահեցից կամ անվաճաղի ծայրից  

- ռետինե օդախցիկներ (մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների, 
ավտոբուսների, հեծանիվների և այլ տրանսպորտային միջոցների համար), որոնք 
նախատեսված են տրանսպորտային միջոցների համապատասխան 
դողածածկանների համար  

 

Բացառվում է՝ 

- հոծ և ճկուն, պոլիուրեթանային դողերը (22.2)  

- մաշված, ոչ պիտանի պահպանաշերտի կրկնակի անցկացման համար դողերը 
(38.11.54) 

22.11.15.300 Դողեր հոծ կամ կիսաօդաճնշական և պահպանաշերտեր դողերի համափոխարինելի 

22.11.15.500 Ժապավեններ անվահեծի 
22.11.15.700 Օդախցիկներ ռետինե 

22.11.15.730 Օդախցիկներ ռետինե, մարդատար ավտոմեքենաների, ավտոբուսների և բեռնատար 
ավտոմեքենաների համար 

22.11.15.750 Օդախցիկներ ռետինե, հեծանիվների համար 
22.11.15.770 Օդախցիկներ ռետինե, հեծանիվների և մոտոռոլլերների համար 
22.11.15.790 Օդախցիկներ ռետինե, այլ 
22.11.16 Պահպանաշերտերի նախապատրաստվածքներ ռետինե դողերի և 

դողածածկանների վերականգնման համար  
22.11.16.000 Պահպանաշերտերի նախապատրաստվածքներ ռետինե դողերի և դողածածկանների 

վերականգնման համար  
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22.11.2 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից 
22.11.20 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- վերականգնված օդաճնշական ռետինե դողեր  

  
Բացառվում է՝ 

- նորոգման համար ռետինե արտադրատեսակները (22.19.1) 

- ծակված դողերի նորոգման կամ փոխարինման ծառայությունները  

22.11.20.300 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից մարդատար 
ավտոմեքենաների համար  

22.11.20.500 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից ավտոբուսների և 
բեռնատար ավտոմեքենաների համար  

22.11.20.700 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից օգտագործվող 
ավիացիայում  

22.11.20.900 Վերականգնված օդաճնշական դողեր և դողածածկաններ ռետինից օգտագործվող  
այլ նշանակությամբ 

22.12.10.950 Դողեր ռետինե օդաճնշական վերականգնված, քաղաքացիական օդագնացության 
մեջ օգտագործելու համար 

22.12.10.990 Դողեր ռետինե օդաճնշական վերականգնված, այլ 
22.11.9 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, ռետինե 

դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

22.11.99 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, ռետինե 
դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.11.99.000 Ռետինե դողերի, դողածածկանների և օդախցիկների արտադրության, ռետինե 
դողերի և դողածածկանների վերականգնման գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.19 Ռետինե այլ արտադրատեսակներ 
22.19.1 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, շերտերի 

տեսքով 
22.19.10 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, 

շերտերի տեսքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի կամ 
շերտերի տեսքով, խառնված կամ չխառնված այլ լրացուցիչ նյութերի հետ, այն 
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պայմանով, որ պահպանվի վերականգնված ռետինի հիմնական հատկությունները  

 

Վերականգնված ռետինն ստացվում է օգտագործված ռետինե 
արտադրատեսակներից (դողերից կամ այլ ռետինե մնացորդներից) կամ ռետինի 
մասերից, որոնք ռետինացվել են փափկեցման և տարբեր քիմիական և 
մեխանիկական միջոցներով ոչ ցանկալի նյութերի հեռացման եղանակով: Այդ 
ռետինը պարունակում է ծծմբի կամ ռետինացնող ազդակների մնացորդներ, պակաս 
ճկուն է և պակաս կպչուն, քան թարմ կաուչուկը, կիրառվում է տալկով շաղ տված կամ 
պոլիէթիլենային թաղանթով պաշտպանված թերթերի տեսքով 

22.19.10.000 Վերականգնված ռետին սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի, շերտերի 
տեսքով 

22.19.2  Ռետինե խառնուրդ և դրանից արտադրատեսակներ. ռետինացված (վուլկանացված) 
ռետին (բացի պինդ ռետինից) թելի, կորդի, թիթեղների, թերթերի, ժապավենների, 
ձողերի և տրամատների տեսքով 

22.19.20 Ռետինե խառնուրդ և դրանից արտադրատեսակներ. ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետին (բացի պինդ ռետինից) թելի, կորդի, թիթեղների, 
թերթերի, ժապավենների, ձողերի և տրամատների տեսքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լցավորված կաուչուկ, որը ռետինացված չէ և գտնվում է սկզբնական ձևերում կամ 
թիթեղների, թերթերի կամ շերտերի տեսքով 

- ածխածնամրով կամ սիլիցիումի երկօքսիդով լցավորված (այդ թվում հանքային 
յուղով կամ այլ բաղադրամասերով) կաուչուկ, օրինակ՝ մրով լցավորված կաուչուկ, որը 
բաղկացած է 40-70 մաս ածխածնային մրից և 100 մաս չոր կաուչուկից 

- ածխածնամուր կամ սիլիցիումի երկօքսիդ չպարունակող լցավորված կաուչուկներ, 
որոնք պարունակում են այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են օրգանական լուծիչները, 
ռետինացնող ազդակները, արագացուցիչները, նոսրացուցիչները, խտացուցիչները, 
լցավորման նյութերը (բացի ածխածնամրից կամ սիլիցիումի երկօքսիդից), որոշ 
տեսակներ կարող են պարունակել կարմիր կավ կամ պրոտեին 

- լցավորված կաուչուկի լատեքս (ներառյալ նախօրոք ռետինացված լատեքսը), այն 
պայմանով, որ լցավորումից հետո այն ձեռք չի բերի ավելի յուրահատուկ 
հատկություններ, որի դեպքում կդասվեր այլ խմբավորումների  
- դիսպերսումներ և օրգանական լուծույթներում չռետինացված կաուչուկի լուծույթներ, 
որոնք օգտագործվում են տոգորված արտադրատեսակների պատրաստման և 
պատրաստի արտադրատեսակների ծածկման համար 
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- սալիկներ, թերթեր և շերտեր, որոնք կազմված են մանածագործական թելքերից և 
լցոնած կաուչուկից 1,500 գ/մ2 -ից ավելի կշռով և 50 զանգ.% -ից ոչ ավելի 
մանածագործական թելքերի պարունակությամբ, օգտագործվում է ավտոմեքենաների 
դողածածկանների, խողովակների և այլնի պատրաստման համար 

- այլ սալիկներ, թերթեր և շերտեր լցավորված կաուչուկից, որոնք կարող են 
օգտագործվել, օրինակ՝ դողածածկանների կամ ռետինե օդախցիկների նորոգման, 
կպչուն կարկատանների, միջադիրների, կաուչուկի հատիկների և այլնի 
պատրաստման, կաուչուկի ներբանների ձևավորման համար 

- հատիկների տեսքով լցավորված կաուչուկներ, որոնք պատրաստ են ռետինացման 
համար և այդ տեսքով օգտագործելի են կաղապարման համար 

 
 

- չռետինացված կաուչուկի տրամատային ձևեր, օրինակ՝ սալիկներ և շերտեր ոչ 
ուղղանկյուն լայնակի հատվածքով, պատրաստված արտամղման եղանակով  

- չռետինացված կաուչուկի փողակներ, պատրաստված արտամղման եղանակով, 
օգտագործվում է, մասնավորապես, 13.96.16 ենթակարգի խողովակների 
աղյուսապատման համար 

- չռետինացված կաուչուկից այլ արտադրատեսակներ, օրինակ՝ կաուչուկե թելեր, 
օղեր, սկավառակներ, սալիկներ, թերթեր և շերտեր 

 - թելեր և ջիղեր, որոնք կազմված են ամբողջովին չռետինացված կաուչուկից 
(միայնակ թել) ցանկացած լայնական հատվածքով, այն պայմանով, որ ոչ մի լայնակի 
հատվածքի չափ չպետք է գերազանցի 5մմ-ը 

- կորդ (բազմակի թելեր), անկախ թելերի հաստությունից, որից այն բաղկացած է 

  
 

22.19.20.700-22.19.20.870 ստորադիրքերի արտադրատեսակները ներկայացված են 
հետևյալ տեսքով՝ 

- երկարաչափ թերթերի և շերտերի (5 մմ-ը գերազանցող ցանկացած չափի լայնական 
հատվածքով) կամ ուղղակի երկարությամբ կտորների կամ ուղղանկյունների 
բաժանված սալիկներ 
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- ուղիղ երկրաչափական ձևի բլոկներ 

- ձողեր և տրամատային ձևեր (ներառյալ 5 մմ-ը գերազանցող ցանկացած չափի 
լայնական հատվածքով թելերը և ջիղերը) 

- ծակոտկեն կաուչուկից սալիկներ, թերթեր և շերտեր, լցոնած թաղիքով, ոչ 
գործվածքային նյութերով, գործած կամ ասեղնագործած գործվածքով կամ այլ 
մանածագործվածքով, այն պայմանով, որ դրանք միայն արտադրատեսակի 
ամրության համար են 

- ռետինացված կաուչուկով տոգորված կամ ծածկված թաղիք, 50 զանգ.% կամ 
պակաս մանածագործվածք պարունակող կամ ամբողջովին կաուչուկի մեջ ներառված 

- ամբողջովին կաուչուկի մեջ ներառված կամ երկու կողմից պատված ոչ 
գործվածքային նյութեր 

 
Բացառվում է՝ 

- սալիկները, թերթերը և շերտերը երկու կողմից միացված մանածագործվածքի հետ, 
անկախ գործվածքի բնույթից (13.95.10, 13.99.13) 

- ծակոտկեն կաուչուկից փոխակրիչային ժապավենները կամ շարժաբեր փոկերը 
(22.19.40) 

- սալիկները, թերթերը և շերտերը մակերևույթը մշակած կամ առանց մշակելու 
(22.19.71, 22.19.60, 22.19.7) 

- գորգերը կամ այլ ծածկոցները, որոնց հակառակ կողմը ծակոտկեն կաուչուկից է 
(13.93) 

- դողածածկանների համար կորդային նյութերը (13.96.15) 

- ռետինացված մանածագործվածքը (22.19.50) 

- կաուչուկե թելով միացված գործած կամ ասեղնագործած գործվածքը (13.91.11, 
13.91.19) 

- ռետինե թելերի հետ համակցված մանածագործական նյութերը, օրինակ՝ 
մանածագործվածքով ծածկված ռետինե թելը և կորդը ներառվում են 13.96.13 
ենթակարգում 

- որպես հիմք օգտագործվող կպչուն ժապավենները, անկախ նյութի տեսակից 
(դասակարգվում են ըստ նյութի տեսակի, օրինակ՝ 22.29.2 կարգում, 22.19.20 



1348 
 

դիրքում, 17.23.11, 13.30.13, 22.19.50 ենթակարգերում) 

- չռետինացված կաուչուկից սկավառակները և օղակները այլ նյութերից միջադիրների 
և համանման միացությունների հետ, որոնք տեղավորված են պարկերի, ծրարների և 
այլ փաթեթների մեջ (28.29.23) 

- ռետինե ծածկադողերի պահպանաշերտի վերականգնման համար 
«պահպանաշերտի նախապատրաստվածքների» շերտերը (22.11.16) 

 - խիտ դիսպերսումները, որոնք օգտագործվում են կաուչուկի ներկման համար 
(20.12.2) 

- մածկանման արտադրատեսակները լատեքսի կամ այլ կաուչուկի հիմքով, որոնք 
օգտագործվում են որպես մածիկ, ներկերի լցոններ կամ մակերևույթի ծածկման 
համար ոչ հրակայուն նյութեր (20.30.22) 

- պատրաստի սոսինձը և այլ կապակցանյութերը, որոնք կազմված են կաուչուկի 
լուծույթներից կամ դիսպերսումներից լցոնների, ռետինացնող ազդակների և խեժերի 
հավելումով, և կաուչուկի լուծույթները կամ դիսպերսումները, որոնք արտադրվել են 
մանրածախ առևտրի համար որպես սոսինձ և կապակցանյութ, չգերազանցելով 1 կգ 
մաքուր կշիռը (20.52.10) 

- սկզբնական տեսքով սինթետիկ կաուչուկը (20.17.10) 

- վերականգնված կաուչուկը, խառնված չօգտագործված կաուչուկի կամ 
վերականգնված կաուչուկի հատկություններ ունեցող այլ լրացուցիչ նյութերի հետ 
(22.19) 

- չռետինացված կաուչուկից սալիկները, թերթերը և շերտերը՝ մշակված կամ 
բաժանված ուղղանկյունուց (ներառյալ քառակուսուց) տարբերվող ձևերի (22.19.20)  

- մանածագործական թելքերից և կաուչուկից կազմված սալիկները, թերթերը և 
շերտերը (22.19.30) 

22.19.20.100 Խառնուրդ ռետինային չռետինացված սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի 
կամ շերտերի (ժապավենների) տեսքով 

22.19.20.130 Խառնուրդ ռետինային չռետինացված սկզբնական ձևերով կամ թիթեղների, թերթերի 
կամ շերտերի տեսքով, լցավորված մրով կամ սիլիցիումի երկօքսիդով 

22.19.20.150 Լուծույթներ կաուչուկի, դիսպերսումներ կաուչուկի չռետինացված, այլ 
22.19.20.190 Խառնուրդ ռետինե չռետինացված, այլ 
22.19.20.300 Կաուչուկ չռետինացված այլ ձևերով (օրինակ՝ ձողեր, խողովակներ և տրամատներ 

ձևավոր) և նախապատրաստվածքներ (օրինակ՝ սկավառակներ և օղակներ) բացի 
դողերի վերականգնման համար պահպանաշերտի նախապատրաստվածքներից 
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22.19.20.500 Թել և կորդ ռետինե ռետինացված 
22.19.20.700 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված կաուչուկից 
22.19.20.730 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված ծակոտկեն կաուչուկից 
22.19.20.790 Թիթեղներ ռետինե, թերթեր և շերտեր ռետինացված ոչ ծակոտկեն կաուչուկից 
22.19.20.800 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ծակոտկեն և ոչ 

ծակոտկեն ռետինից (բացի էբոնիտից) չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
թիթեղներ, թերթեր, հատակի պատվածքի համար շերտեր ոչ ծակոտկեն ռետինից 
(բացի էբոնիտից) 

22.19.20.830 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ծակոտկեն ռետինից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

22.19.20.850 Թիթեղներ, թերթեր, շերտեր հատակի պատվածքի համար ոչ ծակոտկեն ռետինից 
(բացի էբոնիտից) 

22.19.20.870 Ձողեր արտամղված և արտադրատեսակներ տրամատային ոչ ծակոտկեն ռետինից 
(բացի էբոնիտից), այլ 

22.19.3 Խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինացված (վուլկանացված) 
ռետինից, բացի պինդ ռետինից 

22.19.30 Խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինացված 
(վուլկանացված) ռետինից, բացի պինդ ռետինից 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամբողջովին ռետինացված կաուչուկից (բացի պինդ կաուչուկից) կազմված 
խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և ճկափողեր ամրացված 
շերտադասավորությամբ (շերտեր առաջանալու հաշվին), օրինակ՝ մեկ կամ մի քանի 
շերտանի մանածագործվածքը կամ մեկ կամ ավելի մանածագործական կամ 
մետաղական զուգահեռ թելերը կաուչուկի մեջ ներդրված, ինչպես նաև կարող են 
ծածկված լինել նուրբ գործվածքի թաղանթով 

 
Բացառվում է՝ 

- մանածագործվածքից խողովակները, փողերը, ճկախողովակները և ճկափողերը, 
որոնք ի հաշիվ կաուչուկի լատեքսի ներքին պատման, ձեռք են բերում 
անջրանցիկություն կամ, որոնց մեջ մամլված է առանձին ռետինե ներդիր (13.96.16) 

22.19.30.300 Խողովակներ ռետինե չամրանավորված 
22.19.30.500 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված կամ համակցված տարբեր 

նյութերով 
22.19.30.550 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված մետաղով 
22.19.30.570 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված մանածագործվածքով 
22.19.30.590 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե, ամրանավորված այլ նյութերով կամ 

համակցված այլ նյութերի հետ 
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22.19.30.700 Ճկախողովակներ և ճկափողեր ռետինե հավաքված կցամասերով 
22.19.4 Փոխակրիչի ժապավեններ և շարժափոկեր կամ բելթինգ ռետինացված 

(վուլկանացված) ռետինից 
22.19.40 Փոխակրիչի ժապավեններ և շարժափոկեր կամ բելթինգ ռետինացված 

(վուլկանացված) ռետինից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- փոխակրիչային ժապավեններ, շարժափոկեր և փոկավոր շերտեր (բելթինգ) 
ամբողջովին ռետինացված կաուչուկից 

- մանածագործվածք տոգորված, ծածկված կամ շերտավորված կաուչուկով կամ 
պատրաստված կաուչուկով տոգորված, ծածկված կամ երեսպատված 
մանածագործական մանվածքից կամ կորդից 

- փոկեր կամ փոկավոր շերտեր ռետինացված կաուչուկից՝ ամրանավորված ապակե 
գործվածքով, ապակե թելքով կամ մետաղական լարից պաստառով 

- փոկի գործվածքի երկար շերտեր (հետագայում կտորների բաժանելու համար), 
ինչպես նաև արդեն կտորների բաժանած փոկեր և անսահման ժապավեններ 

   

Բացառվում է՝ 

- մեքենաների կամ սարքավորանքի հետ ներկայացված փոխակրիչային 
ժապավենները, շարժափոկերը և փոկավոր շերտերը (դասակարգվում են այդ 
մեքենաների կամ սարքավորանքի հետ, անկախ այն բանից տեղակայված են, թե ոչ, 
օրինակ՝ 25 հատվածում)  

22.19.40.300 Շարժափոկեր ռետինե շարժահաղորդ սեղանաձև և (կամ) շերտավոր հատվածքով 
(ներառյալ սեպադիր փոկերը) 

22.19.40.500 Փոկեր ռետինե փոխակրիչ 
22.19.40.700 Փոկեր ռետինե համաժամ և շարժափոկեր, այլ 
22.19.40.750 Փոկեր ռետինե համաժամ 
22.19.40.790 Շարժափոկեր ռետինե, այլ 
22.19.5 Ռետինատոգորված կամ ռետինապատված մանածագործվածք, բացի կորդային 

գործվածքից  
22.19.50 Ռետինատոգորված կամ ռետինապատված մանածագործվածք, բացի կորդային 

գործվածքից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գործվածքներ և պաստառներ տոգորված, երեսպատված, պատված կամ 
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շերտավորված ռետինով, ներառյալ ընկղմվածները (բացի 13.96.15 ենթակարգում 
դասակարգվածներից), որոնց զանգվածը չի գերազանցում 1500 գ/սմ2, անկախ 
ռետինի պարունակությունից, իսկ եթե գերազանցում է 1500 գ/սմ2-ը, ապա 50 
զանգ.% մանածագործվածք պարունակողները, օգտագործվում եմ հատուկ 
անջրանցիկ հագուստի, ինչպես նաև օդաճնշական արտադրատեսակների համար 

- գործվածքներ և պաստառներ մանվածքից, ժապավենից կամ համանման 
նյութերից, տոգորված, երեսպատված, ծածկված կամ պաշտպանված 13.96.13 
ենթակարգի ռետինով 

- գործվածքներ անմիջնաթել, բաղկացած են մանածաթելերից, որոնք միմյանց հետ 
միացած են կպչուն նյութով կամ ռետինի հետ փայլարդած, անկախ դրանց 
զանգվածից մետր քառակուսու վրա, օգտագործվում են դողերի, ռետինե 
խողովակների, փոխակրիչ ժապավենների և փոկավոր շերտերի պատրաստման 
համար  

- թիթեղներ, թերթեր կամ ժապավեններ ծակոտկեն ռետինից զուգակցված այլ 
գործվածքների հետ, որոնց մեջ մանածագործվածքը չի ծառայում միայն որպես 
ամրացման միջոց 

- կպչուն ժապավեն, ներառյալ գործվածքի հիմքով էլեկտրամեկուսացման 
ժապավենը, ինչպես ռետինացված, այնպես էլ չռետինացված, որի համար ռետինն 
օգտագործվում է որպես սոսնձանյութ  

   

Բացառվում է՝ 

- տոգորված կամ պատված դեղագործական պատրաստուկներով կպչուն 
ժապավենները, որոնք օգտագործվում են բշժկության, վիրաբուժության, 
ատամնաբուժության և անասնաբուժության մեջ, թողարկվում են մանրածախ 
առևտրի համար նախատեսված փաթեթներով (21.20.24) 

- ռետինացված գործվածքները և պաստառները, որոնք պարունակում են 50 զանգ.%-
ից ոչ ավելի մանածագործվածք (22.19.20) 

- մանածագործվածքից թիթեղները, թերթերը և ժապավենները զուգակցված 
ծակոտկեն ռետինի հետ, որոնց մեջ գործվածքը ծառայում է միայն որպես ամրացման 
միջոց (22.19.20) 

- փոխակրիչների, շարժաբերների և փոկավոր շերտերի համար ժապավենները, 
որոնք կազմված են գործվածքի մի քանի շերտերի հիմնակմախքից (ռետինացված 
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կամ չռետինացված), ծածկված ռետինացված ռետինով (22.19.40) 

- մեծ ճկունություն և հատակի հետ լավ հպում ապահովող ռետինե հիմքով գորգերը, 
լինօլեումը և հատակի այլ ծածկոցները (13.93, 32.99.30) 

- մգդակած մանածագործվածքային արտադրատեսակները (13.99.16) 

- մանածագործվածքները, բաղկացած գործվածքի մի քանի շերտերից, որոնք 
միացված են ռետինով և ռետինացված են ճնշման տակ և, որոնք օգտագործվում են 
սանդերքային հավաքածուների, ողորկման և տեխնիկական նպատակներով 
օգտագործվող այլ համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար 
(13.96.16) 

- ռետինացված գործվածքները (13.92) 

22.19.50.500 Ժապավեններ կպչուն ռետինացված գործվածքից 20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ 
22.19.50.700 Մանածագործվածքներ ռետինացված, բացի կորդից, այլ 
22.19.6 Հագուստի առարկաներ և դրա պարագաները ռետինացված (վուլկանացված) 

ռետինից, բացի պինդ ռետինից 
22.19.60 Հագուստի առարկաներ և դրա պարագաները ռետինացված (վուլկանացված) 

ռետինից, բացի պինդ ռետինից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հագուստի առարկաներ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները), օրինակ՝ 
վիրաբույժների, ռենտգենոլոգների, ջրասուզակների և այլնի համար պահպանիչ 
հագուստը և ձեռնոցները, սոսնձված, կարված կամ պատրաստված այլ եղանակով, 
ամբողջովին ռետինից, գործած կամ ասեղնագործած գործվածքի պաստառից, 
թաղիքից կամ ոչ գործվածքային նյութից՝ տոգորված, պատված կամ շերտավորված 
կաուչուկով, ինչպես նաև ռետինից մանածագործվածքի մասերի հետ միասին, բայց 
այն պայմանով, որ ռետինը հանդիսանա այն բաղադրիչը, որով պայմանավորված 
կլինի արտադրատեսակի հիմնական հատկությունները 

- բարակ, ամուր ռետինե ձեռնոցներ՝ նախատեսված վիրաբույժների համար 

- տնտեսական ձեռնոցներ  

- արտադրության մեջ օգտագործելու համար թաթպաններ և թաթմաններ 

- ռենտգենյան ճառագայթներից պահպանող ձեռնոցներ 

 - նաև ճառագայթումից կամ մթնոլորտային ճնշումից պաշտպանող հագուստ, եթե 
դա միացված չի շնչառական ապարատների հետ (32.50.21) 
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Բացառվում է՝ 

- ռետինացված մանածագործվածքը (22.19.50) 

- կոշկեղենը և դրա մասերը (15.20) 

- լողի ռետինե գլխարկները (22.29) 

22.19.60.300 Ձեռնոցներ վիրաբուժական 
22.19.60.500 Ձեռնոցներ ռետինե, բացի վիրաբուժականից 
22.19.60.550 Ձեռնոցներ ռետինե, տնտեսական 
22.19.60.590 Ձեռնոցներ ռետինե, բացի վիրաբուժականից և տնտեսականից 
22.19.60.700 Առարկաներ հագուստի և դրա պարագաները ռետինից, բացի էբոնիտից, այլ 
22.19.7 Արտադրատեսակներ ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում. պինդ ռետին. արտադրատեսակներ պինդ ռետինից 
22.19.71 Հիգիենիկ կամ դեղագործական արտադրատեսակներ, ներառյալ ծծակները, 

ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից (բացի պինդ ռետինից)  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռետինացված կաուչուկից արտադրատեսակներ, բացի էբոնիտից, որոնք 
օգտագործվում են հիգիենիկ կամ կանխարգելիչ նպատակներով, այդ թվում, սնամեջ 
ասեղներ, սրսկիչներ, սրսկիչների փորձանոթներ, գոլորշեցուցիչներ, 
հակաբեղմնավորիչներ, կաթոցիկներ, ծծակներ, ջեռոցներ, թթվածնային բարձեր, 
հիվանդների խնամքի համար հատուկ փչովի բարձեր և այլն 

 
Բացառվում է՝ 

- հագուստը կամ դրա մի մասը, օրինակ՝ վիրաբուժական, ռենտգենյան գոգնոցները և 
ձեռնոցները (22.19.60) 

22.19.71.500 Հակաբեղմնավորիչներ 
22.19.71.700 Ծծակներ տարբեր տեսակի և արտադրատեսակներ համանման ռետինե երեխաների, 

համար 
22.19.71.900 Արտադրատեսակներ ռետինե, բացի էբոնիտից, առողջապահական կամ 

դեղագործական, այլ 
22.19.72 Հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից, 

բացի ծակոտկեն ռետինից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռետինե հատակադիր ծածկեր և ներքնակներ, բացի ծակոտկենից, ներառյալ 
լողարանի գորգիկները, որոնք տարբերվում են ուղղանկյունիներից, ներառյալ 
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քառակուսիներից (22.19.20)       

22.19.72.000 Հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից, բացի 
ծակոտկեն ռետինից         

22.19.73 Ռետինացված (վուլկանացված) ռետինից այլ արտադրատեսակներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում. պինդ ռետին բոլոր ձևերով և դրանցից 
արտադրատեսակներ. հատակադիր ծածկեր և գորգիկներ ռետինացված 
(վուլկանացված) ծակոտկեն ռետինից 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կոշիկի ռետինե մասեր (օրինակ` կրունկներ, կաղապարներ) 
 
- միայն ծակոտկեն ռետինից արտադրատեսակներ 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- լաստիկներ (ջնջելու ռետիններ) 

- միջադիրներ, տափօղակներ և այլ խտարարներ 

- նավակների և նավամատույցների համար մեղմիչներ, այդ թվում փչովի 

- ներքնակներ, բարձեր և այլ ռետինե արտադրատեսակներ  

  
- քաղաքացիական օդագնացության մեջ օգտագործվող ռետինացված ռետինից 
արտադրատեսակներ, այդ թվում խճուղու վրա տեղակայված ռետինե 
արտադրատեսակներ, ինքնաթիռի ռետինե մասեր և այլ պարագաներ  

- խողովակաշարերի կցվանքներ փոխհատուցող 

- միացնող արտադրատեսակներ (ռետինի և մետաղի միացում) 29 հատվածում 
ներառված տրանսպորտային միջոցների համար 

- ռետինե արտադրատեսակներ, պատրաստված մամլիչ ձևերում 29 հատվածում 
ներառված տրանսպորտային միջոցների համար 

- միացնող արտադրատեսակներ (ռետինի և մետաղի միացում) այլ նշանակման, այդ 
թվում շշերի համար խցանները և օղակները 

- ռետինե ժապավեններ, ծխախոտի փաթեթներ, դրոշմերի և տարեթվերի համար 
տառեր և թվեր և այլն 

- պոմպերի ռոտորներ, ձևեր և կոճղակաղապարներ, այլ արտադրատեսակներ 
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տեխնիկական օգտագործման համար (ներառյալ 28 հատվածի մեքենաների և 
սարքերի ու 32 հատվածի գործիքների և սարքերի մասերը և օժանդակ 
սարքավորանքը) 

- «գոգնոցներ» և ավտոմեքենաների ոտնակների ծածկեր, արգելակման բլոկներ, 
ցեխի համար վահաններ, տրանսպորտային միջոցների կամ նավերի համար այլ 
մասեր և պարագաներ 

- ոչ ուղղանկյուն ձևի կտրտված սալիկներ, թերթեր, շերտեր և 22.19.20 ենթակարգում 
չներառված արտադրատեսակներ, այն պայմանով, որ դրանք մշակվել են 
ֆրեզահաստոցների վրա, սոսնձման կամ կարման եղանակով հավաքվել են 
մանրակներից կամ մշակվել այլ եղանակով 

- ծալված ծայրերով ուղղանկյուն կտորներ (ներառյալ քառակուսի) և փչովի 
օդախցիկների նորոգման համար ինքնառետինացված կաուչուկի շերտից կազմված 
ցանկացած այլ կտորներ, ինչպես նաև գործվածքի և ռետինի մի քանի շերտից 
բաղկացած կտորներ 

- ռետինե գլխիկներով, պեմզայի բլոկներով մուրճեր, որոնք, ծածկված լինելով 
հղկաքարի թղթով, օգտագործվում են մի շարք արտադրատեսակների, տնտեսական 
ապրանքների՝ ինչպիսիք են օդաճնշական կեռիկները, մամլաթը, մխոցները, դռան 
պահպանիչները, կահույքի ռետինե ոտքատակերը, ձեռքով հղկելու համար  

 - բոլոր ձևերով կարծր ռետին, օրինակ՝ էբոնիտ, ստացվում է կաուչուկի 
ռետինացումից մեծ քանակի ծծմբի (ավելի քան 15 մասը 100 մաս կաուչուկի) հետ, 
կարող է պարունակել գունանյութեր և մեծ քանակի լցանյութեր, օրինակ՝ ածուխ, կավ, 
սիլիցիումի երկօքսիդ 

- կարծր ռետինի թափոններ, մետաղամնացուկներ և ուրիշ խմբավորումներում 
չներառված կարծր ռետինից արտադրատեսակներ  

Բացառվում է՝ 

- ռետինե (բացի էբոնիտից) հիգիենիկ և դեղագործական արտադրատեսակները 
(22.19.71) 

- նավակների համար բրեզենտները, առագաստները և համանման 
արտադրատեսակները 13.92.22 ենթակարգից 

- ռետինե նավակները և լաստերը (33.15) 

 
- 28 հատվածի կարծր ռետինից մեխանիկական կամ էլեկտրական կենցաղային 
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սարքերը կամ դրանցից մանրակները 

- տրանսպորտային միջոցների և ինքնաթիռների համար կարծր ռետինից մասերը և 
հարմարանքները (30) 

- բժշկական, վիրահատական, ատամնաբուժական և անասնաբուժական նշանակման 
գործիքները և սարքերը և 28 հատվածի այլ գործիքները և սարքերը  

- երաժշտական գործիքները և դրանց մանրակները (32.20) 

- կոթի թիթեղները և զենքի այլ մանրակները (28) 

- կահույքը (31.1) 

- լամպերը և լուսավորող պիտույքակազմերը և 27.40.2 կարգի այլ 
արտադրատեսակները 

- խաղալիքները, խաղերը և սպորտային ապրանքները (32.40) 

- խոզանակները և 32.91 դասի այլ արտադրատեսակները 

 - ծակոտկեն ռետինից ներքնակները, բարձերը, ծածկված կամ չծածկված որևէ 
նյութով, ներառյալ էլեկտրաջեռոցները, որոնք ներսում պարունակում են ծակոտկեն 
ռետին (31.03) 

- ռետինացված մանածագործվածքը (22.19.50) 

- ռետինե կոշիկները (15.20) 

- ռետինե գլխարկները (22.29) 

- հիմնական մետաղից և ռետինե սկավառակից բաղկացած վակուումային բռնիչները 
(25.73) 

- երաժշտական գործիքների մասերը և օժանդակ մանրակները (32.20) 

- խաղալիքները, խաղերը և սպորտային ապրանքները և դրանց մասերը (32.30) 

- ձեռքով կատարելու համար նախատեսված թվականների դրոշմերը և 32.99.16 
ենթակարգի այլ արտադրատեսակները  

22.19.73.100 Արտադրատեսակներ ծակոտկեն ռետինից ռետինացված տեխնիկական նշանակման 

22.19.73.200 Ռետիններ (լաստիկներ) գրասենյակային, միջադիրներ, տափօղակներ և 
խտարարներ ռետինացված ռետինից (բացի էբոնիտից), այլ, մեղմիչներ նավակների 
և նավամատույցների, արտադրատեսակներ ռետինե փչովի 
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22.19.73.210 Ռետիններ (լաստիկներ) գրասենյակային ռետինացված ռետինից 
22.19.73.230 Խտարարներ ռետինացված ռետինից 
22.19.73.250 Մեղմիչներ նավակների և կառամատույցների 
22.19.73.270 Արտադրատեսակներ փչովի ռետինացված ռետինից, այլ 
22.19.73.300 Արտադրատեսակներ ռետինացված ռետինից տեխնիկական նշանակման և 

օգտագործվող քաղաքացիական օդագնացության մեջ 
22.19.73.400 Կցվանքներ խողովակաշարերի փոխհատուցող, արտադրատեսակներ 

մետաղալցավորված ռետիններից, այլ, արտադրատեսակներ ռետինե, 
պատրաստված մամլիչ ձևերում 34 հատվածում ներառված տրանսպորտային 
միջոցների համար 

22.19.73.430 Կցվանքներ խողովակաշարերի փոխհատուցող 
22.19.73.450 Արտադրատեսակներ մետաղալցավորված ռետիններից 34 հատվածում ներառված 

տրանսպորտային միջոցների համար 
22.19.73.470 Արտադրատեսակներ ռետինե, պատրաստված մամլիչ ձևերում 34 հատվածում 

ներառված տրանսպորտային միջոցների համար 
22.19.73.490 Արտադրատեսակներ մետաղալցավորված ռետիններից, այլ նշանակման 
22.19.73.600 Արտադրատեսակներ ռետինացված ռետինից, այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
22.19.73.700 Ռետին կարծր (օրինակ՝ էբոնիտ) բոլոր ձևերով, ներառյալ թափոնները և 

մետաղամնացուկները, արտադրատեսակներ կոշտ ռետինից 
22.19.9 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
22.19.99 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
22.19.99.000 Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
22.2 Պոլիմերային արտադրատեսակներ 
22.21 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, խողովակներ և տրամատներ 
22.21.1 Պոլիմերային միաթելեր, 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, պոլիմերային 

ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ  
22.21.10 Պոլիմերային միաթելեր, 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, պոլիմերային 

ձողիկներ, ձողեր և ձևավոր տրամատներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 1 մմ-ից ավելի լայնական հատվածքով միաթելեր, ձողիկներ, ձողեր և տրամատային 
ձևեր, որտեղ այդպիսի չափի հասնում են մեկ գործողության ընթացքում, ունենում են 
ամբողջ երկարությամբ մշտական կամ կրկնվող լայնական հատվածք (սնամեջ 
տրամատային ձևերն ունեն լայնական հատվածք, որոնք տարբերվում են 
խողովակներից, փողերից և ճկափողերից՝ 22.21.21) 

- առավելագույն լայնական հատվածքը գերազանցող ուղղակի երկարությամբ 
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կտրտած արտադրատեսակներ կամ մշակված մակերևույթով (հարթեցված, 
փայլատած և այլն) արտադրատեսակներ 

- պատուհանների շրջանակների խտացման համար օգտագործվող կպչուն 
մակերևույթով տրամատային ձևեր 

 
Բացառվում է՝ 

- առավելագույն լայնական հատվածքի չափը չգերազանցող երկարությամբ կտրտված 
կամ այլ եղանակով մշակված (գայլիկոնած, ֆրեզած, սոսնձած կամ կարած և այլն) 
արտադրատեսակները 

22.21.10.500 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ 
էթիլենի պոլիմերներից 

22.21.10.700 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ 
վինիլքլորիդի պոլիմերներից 

22.21.10.900 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ այլ 
պլաստմասսե 

22.21.10.930 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ այլ 
պլաստմասսե, թելքով ամրանավորված 

22.21.10.970 Միաթելեր 1մմ-ից ավել լայնական հատվածքով, ձողիկներ, ձողեր և տրամատներ այլ 
պլաստմասսե, թելքով չամրանավորված 

22.21.2 Պոլիմերային Խողովակներ փողեր, ճկախողովակներ, ճկափողեր և դրանց 
կցամասերը  
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22.21.21 Արհեստական թաղանթներ պնդացած պրոտեինից կամ թաղանթանյութից. 
պոլիմերային խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ և կոշտ ճկափողեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պլաստմասսե խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ, ճկափողեր և դրանց 
կցամասերը 

 «Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր» տերմինը նշանակում է՝  

- սնամեջ արտադրատեսակներ (կիսապատրաստվածքներ կամ պատրաստի 
արտադրատեսակներ), որոնք օգտագործվում են գազերի կամ հեղուկների 
տեղափոխման և բաշխման համար (օրինակ՝ այգու ճկափողերը, սորատած 
խողովակները), այն պայմանով, որ դրանք ունենան կլոր, ձվաձև, ուղղանկյուն կամ 
բազմանկյուն ներքին լայնական հատվածք (երկարությունը չպետք է 1,5 անգամից 
ավելի գերազանցի լայնությանը) 

- նրբերշիկի թաղանթներ (կապված կամ չկապված կամ մշակված այլ եղանակով) և 
ճկախողովակի տիպի այլ արտադրատեսակներ  

- խողովակների, փողերի և ճկափողերի կցամասեր պլաստմասսե (օրինակ՝ 
միացքներ, արմունկներ, կցաշուրթեր) 

22.21.21.300 Թաղանթներ արհեստական պնդացած պրոտեինից կամ թաղանթանյութից 
22.21.21.500 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը էթիլենի, պրոպիլենի, 

վինիլքլորիդի պոլիմերներից 
22.21.21.530 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը էթիլենի պոլիմերներից 
22.21.21.550 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը պրոպիլենի 

պոլիմերներից 
22.21.21.570 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը վինիլքլորիդի 

պոլիմերներից 
22.21.21.700 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ պլաստմասսե 
22.21.21.730 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ պլաստմասսե, 

թելքով ամրանավորված 
22.21.21.770 Խողովակներ, փողեր, ճկափողեր կոշտ և դրանց կցամասերը այլ պլաստմասսե, 

թելքով չամրանավորված 
22.21.29 Այլ պոլիմերային խողովակներ, փողեր, ճկախողովակներ, ճկափողեր. դրանց 

կցամասերը 
22.21.29.200 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր ճկուն դիմակայուն մինչև 27,6 ՄՊա ճնշման տակ 

22.21.29.300 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված ուրիշ 
նյութերի հետ, առանց կցամասերի կամ կցամասերով 

22.21.29.350 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված ուրիշ 
նյութերի հետ, առանց կցամասերի 
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22.21.29.370 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված ուրիշ 
նյութերի հետ, կցամասերով 

22.21.29.400 Խողովակներ, փողեր և ճկափողեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
22.21.29.700 Կցամասեր խողովակների, փողերի, ճկախողովակների և ճկափողերի համար, 

պլաստմասսե 
22.21.3 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված կամ 

չհամակցված այլ նյութերի հետ 
22.21.30 Պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված կամ 

չհամակցված այլ նյութերի հետ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ պլաստմասսե սալեր, 
թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր 

- պոլիէթիլենի կամ պոլիպրոպիլենի թելքի թերթերից բաղկացած արհեստական թղթե 
զանգված մոտավորապես 1 մմ միջին երկարությամբ և 50% խոնավությամբ 

- պլաստիկներից պատրաստված արտադրատեսակներ, միացված փոշու, 
հատիկների, փաթիլների տեսքով լցանյութերով 

- կինեմատոգրաֆիայում և լուսանկարչությունում լուսազգայուն նյութերի պատման 
համար որպես հիմնաշերտ հանդիսացող թերթեր 

«Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, ժապավեններ և շերտեր» տերմինը կիրառվում է 
միայն կանոնավոր երկրաչափական ձևի սալերի, թերթերի, թաղանթների, 
ժապավենների և շերտերի դեպքում, այդ թվում տպագրված նկարով կամ այլ 
եղանակով մշակված մակերևույթով (օրինակ՝ ողորկած, ներկած, ծալքավորած, ծռած 
կամ ակոսած), կտրտած ուղղանկյունների (ներառյալ քառակուսիների), բայց 
հետագա մշակման չենթարկված, նույնիսկ եթե կտրտված վիճակում դրանք 
պատրաստի արտադրատեսակներ են և պիտանի են օգտագործման համար 
(օրինակ՝ սփռոցները) 

   
Բացառվում է՝ 

- ինքնասոսնձվող պոլիմերային նյութերից սալերը, թերթերը, թաղանթները, 
մետաղաթաղանթները, շերտերը և այլ հարթ ձևերը գլանափաթեթներով կամ առանց 
դրանց (22.29.21 և 22.29.22) 

- ինքնասոսնձվող կամ ոչ ինքնասոսնձվող պոլիմերային նյութերից հատակի 
պատվածքները գլանափաթեթներով կամ թիթեղներով, պոլիմերային պատվածքները 
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պատերի կամ առաստաղի համար (22.23.11) 

- պլաստմասսե թիթեղները, թերթերը, թաղանթները, մետաղաթաղանթները և 
շերտերը, ամրանավորված, շերտավորված, տակդիրով կամ նմանատիպ եղանակով 
միացված պլաստիկից տարբերվող այլ նյութերի հետ (22.21.4) 

- բջջավոր պլաստմասսե արտադրատեսակները (22.21.4) 

- պլաստիկից շերտերը 5 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ (20.60.24) 

- սալերը, թերթերը և այլն, այդ թվում մակերևույթը մշակվածները (ֆրեզած, 
գայլիկոնած, ոլորած, եզրակալած և այլն) կամ ուղղանկյունուց (ներառյալ 
քառակուսուց) տարբերվող այլ ձևերով կտրտվածները (22.23.1, 22.29.1, 22.29.2) 

22.21.30.100 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից 

22.21.30.130 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, 0,94-ից պակաս խտությամբ 

22.21.30.150 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, 0,94-ից ոչ պակաս խտությամբ 

22.21.30.170 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենից, 0,125 մմ-իցավելի հաստությամբ 

22.21.30.200 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից 

22.21.30.210 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, երկառանցքային կողմնորոշման 

22.21.30.230 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, այլ 

22.21.30.250 Շերտեր գեղազարդ, չամրանավորված կամ համակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ, 5մմ-ից ավելի, բայց 20մմ-ից 
պակաս լայնությամբ 

22.21.30.270 Շերտեր փաթեթավորման, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ավելի հաստությամբ, 5մմ-ից ավելի, բայց 20մմ-ից ոչ 
ավելի լայնությամբ 

22.21.30.290 Շերտեր, այլ, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, 
պոլիպրոպիլենից, 0,10 մմ-ից ավելի հաստությամբ 

22.21.30.300 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիստիրոլից 

22.21.30.400 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից 
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22.21.30.450 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, պարունակող 6 զանգ.%-ից 
ոչ պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ 

22.21.30.460 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, պարունակող 6 զանգ.%-ից 
ոչ պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ավելի հաստությամբ 

22.21.30.470 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, պարունակող 6 զանգ.%-ից 
պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ 

22.21.30.480 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլքլորիդից, պարունակող 6 զանգ.%-ից 
պակաս պլաստիկարար 1 մմ-ից ավելի հաստությամբ 

22.21.30.500 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, ակրիլային պոլիմերներից 

22.21.30.530 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիմեթիլմեթակրիլատից 

22.21.30.590 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ ակրիլային պոլիմերներից 

22.21.30.600 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիկարբոնատներից, ալկիդային խեժերից, 
պոլիալիլային բարդ եթերներից կամ այլ բարդ պոլիեթերներից 

22.21.30.610 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիկարբոնատներից 

22.21.30.620 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիէթիլենտերեֆթալատից 

22.21.30.630 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, չհագեցած պոլիեթերներից 

22.21.30.690 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ պոլիեթերներից 

22.21.30.700 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութից կամ դրա քիմիական 
ածանցյալներից 

22.21.30.710 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ 
նյութերի հետ, վերականգնված թաղանթանյութից, 0,75 մմ-ից պակաս հաստությամբ, 
առանց տպագիր նկարի 

22.21.30.720 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, չամրանավորված կամ չհամակցված այլ 
նյութերի հետ, վերականգնված թաղանթանյութից, 0,75 մմ-ից պակաս հաստությամբ, 
տպագիր նկարով 

22.21.30.730 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, վերականգնված թաղանթանյութից, այլ 

22.21.30.740 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութից կամ դրա քիմիական 
ածանցյալներից, ռետինացված թաղանթանյութի թելքից 
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22.21.30.760 Սալեր գլանափաթեթով կամ շերտերի տեսքով, չամրանավորված կամ չհամակցված 
այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութի ացետատից, օգտագործվող 
կինեմատոգրաֆիայի և լուսանկարչության մեջ 

22.21.30.770 Թերթեր, թաղանթներ կամ շերտեր, մետաղաթաղանթներ չամրանավորված կամ 
չհամակցված այլ նյութերի հետ, թաղանթանյութի ացետատից, այլ 

22.21.30.790 Թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված կամ 
չհամակցված այլ նյութերի հետ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

22.21.30.800 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլբութիրալից, պոլիամիդներից, 
ամինախեժերից, ֆենոլային խեժերից, պոլիկոնդենսացման կամ պոլիմիացման 
նյութերից 

22.21.30.810 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիվինիլբութիրալից 

22.21.30.820 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիամիդներից 

22.21.30.830 Սալիկներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, ամինախեժերից 

22.21.30.840 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, ֆենոլալդեհիդային խեժերից 

22.21.30.860 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ համակցված այլ նյութերի հետ, պոլիկոնդենսացիայի այլ նյութերից 

22.21.30.870 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, պոլիմիացման նյութերից 

22.21.30.900 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր, չամրանավորված 
կամ չհամակցված այլ նյութերի հետ, այլ պլաստմասսե 

22.21.4 Այլ պոլիմերային սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր  
22.21.41 Այլ պոլիմերային ծակոտկեն սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր  
22.21.41.200 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

ստիրոլի պոլիմերներից 
22.21.41.230 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

ստիրոլի պոլիմերներից, թելքով ամրանավորված 
22.21.41.270 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն այլ 

ստիրոլի պոլիմերներից 
22.21.41.300 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

վինիլքլորիդի պոլիմերներից 
22.21.41.500 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

պոլիուրեթաններից 
22.21.41.700 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

վերականգնված թաղանթանյութից 
22.21.41.800 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 

էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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22.21.41.830 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 
էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
թելքով ամրանավորված 

22.21.41.870 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն 
էպօքսիդային խեժերից և այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
թելքով չամրանավորված 

22.21.42 Այլ պոլիմերային ոչ ծակոտկեն սալեր, թերթեր, թաղանթներ և շերտեր  
22.21.42.300 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն 

բարդ պոլիեթերներից 
22.21.42.330 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն 

բարդ պոլիեթերներից, թելքով ամրանավորված 
22.21.42.370 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն այլ 

բարդ պոլիեթերներից 
22.21.42.500 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն 

ֆենոլալդեհիդային խեժերից 
22.21.42.530 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն 

ֆենոլալդեհիդային խեժերից, թելքով ամրանավորված 
22.21.42.570 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ծակոտկեն այլ 

ֆենոլալդեհիդային խեժերից 
22.21.42.700 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն այլ 

պոլիմերացման նյութերից 
22.21.42.750 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն 

շերտավոր բարձր ճնշման ամինախեժերից մեկ կամ երկու կողմից գեղազարդված 
մակերևույթով 

22.21.42.800 Թիթեղներ, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և շերտեր ոչ ծակոտկեն այլ 
պլաստմասսե, բացի պոլիմերացումից ստացվածներից 

22.21.9 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.21.99 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

22.21.99.000 Պոլիմերային սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.22 Պոլիմերային  արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար 
22.22.1 Պոլիմերային  արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պլաստմասսե բոլոր արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են մթերքի 
փաթեթավորման կամ տեղափոխման համար, դրանք են՝ 

- արկղեր, տուփեր, զամբյուղներ, պայուսակներ, պարկեր, փաթեթներ, տակառներ, 
կանիստրներ, հյուսած շշեր, շշեր, տափաշշեր, սննդամթերք փաթեթավորելու կամ 
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տեղափոխելու համար առանց բռնիչի թասեր  

- կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և համանման արտադրատեսակներ, ներառյալ 
տեսա- կամ լսապարկուճներն առանց մագնիսական ժապավենի 

- խցաններ, կափարիչներ, թասակներ և այլ փականներ 

- փաթեթավորման համար նախատեսված ցանցեր, վաճառվում են ոչ որոշակի 
երկարությամբ, օգտագործվում են մրգերի, բանջարեղենի փաթեթավորման 
փաթեթների և պայուսակների պատրաստման համար 

 

Բացառվում է՝ 

- տնային սպասքի, կահ-կարասու արտադրատեսակները՝ աղբի համար 
զամբյուղները, թասերը, որոնք օգտագործվում են որպես ամանեղեն կամ 
արդուզարդի իրեր և նախատեսված չեն ապրանքների փաթեթավորման և 
տեղափոխման համար, անկախ նրանից դրանք այդ նպատակով երբեմն 
օգտագործվում են, թե ոչ (22.29.23)  

- բեռնարկղերը (15.12.12) 

- լցովի մթերքի համար օժանդակ ճկուն բեռնարկղերը (19.92.21) 
22.22.11 Պոլիէթիլենի պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձև պարկերը և 

պայուսակները)  
22.22.11.200 Պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) պոլիէթիլենից, 120 գ/մ2-ից ոչ ավելի 

մակերևութային խտությամբ, բացի աղբի համար պարկերից 
22.22.11.300 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, աղբի 

համար 
22.22.11.500 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, դիմացկուն 
22.22.11.600 Պայուսակներ պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, մթերքի 

համար 
22.22.11.700 Պարկեր պոլիէթիլենից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, այլ 
22.22.12 Պարկեր և պայուսակներ (ներառյալ կոնաձև պարկերը և պայուսակները) այլ 

պոլիմերներից, բացի պոլիէթիլենից 
22.22.12.300 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի էթիլենի 

պոլիմերից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, բացի աղբի համար 
պարկերից 

22.22.12.500 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի էթիլենի 
պոլիմերներից, 120գ/մ2-ից ոչ ավել մակերևութային խտությամբ, աղբի համար 

22.22.12.700 Պարկերև պայուսակներ (ներառյալ կոնաձևը) այլ պոլիմերներից, բացի էթիլենի 
պոլիմերներից, 120գ/մ2-ից ավել մակերևութային խտությամբ, դիմացկուն 

22.22.12.900 Պարկեր այլ պոլիմերներից, բացի էթիլենի պոլիմերներից, այլ 
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22.22.13 Պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման արտադրատեսակներ                                                            

22.22.13.000 Պոլիմերային տուփեր, արկղեր, զամբյուղներ և համանման արտադրատեսակներ                                                            
22.22.14 Պոլիմերային շշեր, սրվակներ և համանման արտադրատեսակներ   

22.22.14.500 Շշեր մեծ, շշեր, սրվակներ և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե, 2 լ-ից 
ոչ ավել տարողությամբ 

22.22.14.700 Շշեր մեծ, շշեր, սրվակներ և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե, 2 լ-ից 
ավել տարողությամբ 

22.22.19 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար 
22.22.19.200 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե 
22.22.19.210 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե 

լուսանկարչությունում և կինեմատոգրաֆիայում օգտագործելու համար 
22.22.19.230 Կոճեր, մասրաներ, գլանակոճեր և արտադրատեսակներ համանման պլաստմասսե, 

այլ 
22.22.19.250 Կափարիչներ, թասակներ շշերի համար պլաստմասսե 
22.22.19.270 Խցաններ, կափարիչներ այլ արտադրատեսակներ խցանման պլաստմասսե 
22.22.19.280 Ցանց պլաստմասսե արտամղված խողովակաձև 
22.22.19.400 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե արտադրատեսակների տեղափոխման և 

փաթեթավորման համար, այլ 
22.22.19.430 Բեռնարկղեր մեկուսացման ներքին միջոցներով վտանգավոր բեռների փոխադրման 

համար 
22.22.19.450 Տակառներ 5 լ-ից ավելի, բայց 300 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ պլաստմասսե 
22.22.19.470 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ 
22.22.19.800 Բեռնարկղեր, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
22.22.19.820 Տակառներ 300 լ-ից ավել տարողությամբ 
22.22.19.830 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ վոլոկնիտից 
22.22.19.840 Տարա տրանսպորտային, այլ, 300 լ-ից ավել տարողությամբ այլ պլաստմասսե 

22.22.19.850 Բեռնարկղեր թափոնների և արտանետումների տեղափոխման համար վոլոկնիտից 
22.22.19.860 Բեռնարկղեր թափոնների և արտանետումների տեղափոխման համար, այլ 

պլաստմասսե 
22.22.19.870 Բեռնարկղեր վոլոկնիտից, այլ 
22.22.19.880 Բեռնարկղեր պլաստմասսե, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
22.22.9 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
22.22.99 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  

22.22.99.000 Պոլիմերային փաթեթավորման արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

22.23 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ  
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22.23.1 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ. լինոլեում և ոչ պոլիմերային 
պինդ պատվածքներ հատակի համար 

22.23.11 Պոլիմերային պատվածքներ հատակի, պատերի կամ առաստաղի համար, 
գլանափաթեթներով կամ սալերի ձևով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հատակների պատվածքների համար օգտագործվող պլաստմասսա, 
գլանափաթեթներով կամ սալերի տեսքով, օրինակ՝ պլաստիկից սորատած թերթեր 
թենիսահրապարակների և պատշգամբների պատման համար, կարող են լինել նաև 
ինքնասոսնձվող 

- պլաստիկից պատվածքներ պատերի և առաստաղի համար, ներառյալ 
մանածագործվածքից տակդիր ունեցողները, կարող են ունենալ տպագրված նախշեր, 
տառեր, նկարներ, եթե դրանք հիմնական նշանակության համար պատահական չեն 

 

Բացառվում է՝ 

- լինոլեումը (32.99.40)  

- պլաստմասսե պատվածքով պաստառները (17.12.77) 

22.23.11.500 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամ սալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդից կամ պոլիվինիլքլորիդով 
տոգորված հիմքով 

22.23.11.550 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդով տոգորված կամ պատված 
հիմքով 

22.23.11.590 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, պոլիվինիլքլորիդից, այլ 

22.23.11.900 Պատվածքներ հատակի, պատերի և առաստաղի համար պլաստմասսե, 
գլանափաթեթներով կամսալերի ձևով, այլ պլաստմասսե  
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22.23.12 Պոլիմերային լոգնոցներ, լվացարանակոնքեր, զուգարանակոնքեր և դրանց 
կափարիչները, ողողման բաքեր և համանման սանիտարատեխնիկական 
արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շինություններում, տներում և այլ տեղերում մնայուն օգտագործման համար 
նախատեսված արտադրատեսակներ, որոնք սովորաբար միացված են ջրային կամ 
կոյուղու համակարգերին 

- սանիտարատեխնիկական այլ սարքավորանք, ինչպիսիք են՝ շարժական 
լվացասարքերը (բիդեները), մանկական լոգնոցները և քեմպինգների համար 
զուգարանները 

 

Բացառվում է՝ 

- սանիտարատեխնիկական շարժական ոչ մեծ արտադրատեսակները, ինչպիսիք են՝ 
անկողնային ջեռոցները և գիշերային անոթները (22.29.23) 

- օճառամանները, սրբիչների համար կախիչները, ատամի խոզանակի բռնիչները, 
զուգարանի թղթի նեցուկները և համանման առարկաները լոգանքի սենյակի, 
զուգարանի կամ խոհանոցի համար (ներառվում են 22.23.15 ենթակարգում, եթե 
դրանք նախատեսված են մնայուն տեղադրման համար, մնացած դեպքերում 
ներառվում են 22.29.23) 

22.23.12.500 Լոգնոցներ, լվացարանակոնքեր և ցնցուղներ պլաստմասսե 
22.23.12.700 Նստոցներ և կափարիչներ զուգարանակոնքերի համար պլաստմասսե 
22.23.12.900 Լվացասարքեր, զուգարանակոնքեր և արտադրատեսակներ 

սանիտարատեխնիկական, այլ, պլաստմասսե 
22.23.13 Պոլիմերային ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տարողություններ 

300 լ-ից ավել տարողությամբ  
22.23.13.300 Ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և տարողություններ համանման 300 լ-ից ավելի 

տարողությամբ, վոլոկնիտից 
22.23.13.700 Ամբարներ, ցիստեռններ, բաքեր և տարողություններ համանման 300 լ-ից ավելի 

տարողությամբ, այլ պլաստմասսե 
22.23.14 Պոլիմերային դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր. 

փակոցափեղկեր, շերտափեղկեր ու համանման պոլիմերային 
արտադրատեսակներ և դրանց մասերը  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պլաստմասսե  դռներ, պատուհաններ և դրանց շրջանակները, դռների համար 



1369 
 

շեմքեր, փեղկավոր կամ սահող դռներ, որոնք օգտագործվում են շենքերի մուտքերի 
համար  

- փակոցափեղկեր, վարագույրներ և համանման արտադրատեսակներ և դրանց 
մասերը և հարմարանքները 

 
Բացառվում է՝ 

- այգի, դաշտ, անասնաբակ մտնելու համար դարպասները (22.23.19) 

22.23.14.500 Դռներ, պատուհաններ, շրջանակներ դռան և պատուհանի պլաստմասսե 
22.23.14.550 Լուսամուտներ և շրջանակներ պատուհանի, պատուհանագոգեր պլաստմասսե 
22.23.14.570 Դռներ և շրջանակներ դռան, պլաստմասսե 
22.23.14.700 Փակոցափեղկեր, շերտափեղկեր և համանման արտադրատեսակներ պլաստմասսե 

22.23.15 Լինոլեում և հատակի համար ոչ պոլիմերային պինդ պատվածքներ (վինիլային 
առաձգական ծածկեր, լինոլեում և այլն)       
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կառուցատարրեր, օրինակ՝ հատակների, պատերի, առաստաղների, միջնապատերի 
և տանիքների համար 

- ջրթող խողովակներ և դրանց կցամասերը 

- պատշգամբներ, ճաղաշարքեր, ցանկապատեր, դարպասներ և համանման 
պարիսպներ 

- դարակաշարերի կառուցատարրեր հավաքման կամ մշտական տեղակայման 
համար, օրինակ՝ խանութներում, արհեստանոցներում, պահեստներում և այլն 

- ճարտարապետական խոշորաչափ տարրեր, օրինակ՝ գմբեթներ 

- դռների, պատուհանների, աստիճանների, պատերի կամ շենքի այլ մասերի վրա 
տեղակայելու համար ամրաններ և պարագաներ, օրինակ՝ բռնիչներ, կոճգամներ, 
կեռեր, կեռիկներ սրբիչների համար, բռնակներ, անջատիչների համար և 
պաշտպանական նպատակով մեկուսատախտակներ             

22.23.15.000 Լինոլեում և հատակի համար ոչ պոլիմերային պինդ պատվածքներ (վինիլային 
առաձգական ծածկեր, լինոլեում և այլն)                         

22.23.19 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

22.23.19.500 Կցամասեր շինարարական և մասեր ամրակման, նախատեսված մշտական 
տեղակայման համար, պլաստմասսե 
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22.23.19.510 Պատվածք արտաքին պատերի վոլոկնիտից 
22.23.19.520 Պատվածք արտաքին պատերի այլ պլաստմասսե 
22.23.19.550 Պատվածք ներքին պատերի 
22.23.19.580 Տարրեր տանիքի կառուցվածքային, պատուհաններ լսողական, դրանց շրջանակները 

վոլոկնիտից 
22.23.19.590 Տարրեր տանիքի կառուցվածքային, պատուհաններ լսողական, դրանց շրջանակները 

այլ պլաստմասսե 
22.23.19.900 Արտադրատեսակներ շինարարական  պլաստմասսե, այլ 
22.23.2 Պոլիմերային հավաքովի կառույցներ  
22.23.20 Պոլիմերային հավաքովի կառույցներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- առավելապես պլաստմասսայից պատրաստված հավաքովի կառույցներ` 
ամբողջովին հավաքված և շահագործման համար պատրաստ կամ չհավաքված 
- անավարտ շինություններ` հավաքված կամ չհավաքված, բայց ունեցող հավաքովի 
շինություններին բնորոշ հատկություններ  
Կառույցները կարող են ծառայել որպես օժանդակ շինություն, գրասենյակ, ջերմոց, 
ծածկարան և այլն  
 
- հավաքովի շինություններ (շինարարական հավաքովի կառուցատարրեր), 
պատրաստված միայն պլաստմասսայից, դրանք են՝ օգտագործման համար 
ամբողջովին հավաքված ավարտված շինությունները, չհավաքված ավարտված 
շինությունները, հավաքված կամ չհավաքված, բայց հավաքված շինություններին 
բնորոշ գծեր ունեցող չավարտված շինությունները, կարող են լինել սարքավորանքի 
հետ կամ առանց դրանց 

 

Եթե շինությունները չհավաքված վիճակում են, անհրաժեշտ բաղադրիչ 
տարրերը կարող են լինել մասնակի հավաքված (օրինակ՝ պատերը) կամ կտրատված 
անհրաժեշտ չափով (օրինակ՝ հեծանները, չորսուները), որոշ դեպքերում լինում են 
անորոշ չափի՝ տեղում կտրատելու համար (օրինակ՝ շեմքերը, մեկուսացման 
նյութերը): 

Հավաքովի շինությունները կարող են լինել սարքավորանքի հետ կամ առանց 
սարքավորանքի:  

Շինությունների հետ միասին դասակարգվում է միայն ներկառուցված 
սարքավորանքը, այդ թվում՝ լարերը, կոթառները, վարդակները, անջատիչները, 
անջատոցները, ջեռուցման և օդափոխության սարքավորանքը, սանիտարական 
սարքավորանքը (լոգնոցները, ցնցուղարանի սարքավորանքը, ջրատաքացուցիչները), 
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խոհանոցի սարքավորանքը, ինչպես նաև կահույքի ներկառուցված առարկաները:  

Շինությունների հավաքման համար նյութերը (օրինակ՝ մեխերը, սոսինձը, 
շինարարական լուծույթը, էլեկտրալարերը և մալուխները, խողովակները, ներկերը, 
պաստառները, գորգային պատվածքները) դասակարգվում են շինությունների հետ, 
եթե դրանք ամբողջովին օգտագործվում են շինությունների համար: 

  
Բացառվում է՝ 

- առանձին ներկայացված շինությունների մասերը և սարքավորանքը 
(դասակարգվում են համապատասխան դասերում) 

22.23.20.300 Կառուցատարրեր շինարարական հավաքովի վոլոկնիտից 
22.23.20.700 Կառուցատարրեր շինարարական հավաքովի այլ, պլաստմասսե 
22.23.9 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
22.23.99 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

-պլաստմասսե շինարարական արտադրատեսակների՝ դռների, պատուհանների, 
դրանց շրջանակների, պատերի և հատակի պատվածքների, շարժական 
շինարարական հատվածների և այլնի տեղակայման ծառայություններ 

- պլաստմասսե հավաքովի շինարարական կառուցատարրերի տեղակայման 
ծառայություններ 

 
Բացառվում է՝ 

- պլաստմասսե ոչ սեփական արտադրության արտադրատեսակների տեղակայման 
հյուսնի ծառայությունները 

22.23.99.000 Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.29 Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ  
22.29.1 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները)  
22.29.10 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները) 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կարելու միջոցով կամ սոսնձմամբ պլաստմասսե թերթերից պատրաստված 
հագուստի համար զարդեր և արդուզարդի պարագաներ, օրինակ՝ գոգնոցներ, 
փողեր, մանկական կրծկալներ, ուսարկուներ, հանովի գլխանոցներով ուսարկուներ և 
այլն 

  

Բացառվում է՝ 

- տիկնիկների համար լրակազմերը, կոստյումները և դրանց պարագաները 
պլաստմասսայից (31.19) 

22.29.10.000 Պոլիմերային հագուստ և դրա պարագաները (ներառյալ ձեռնոցները) 
22.29.2 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պլաստմասսե ինքնասոսնձվող հարթ ձևեր գլանափաթեթներով կամ այլ ձևերով, 
որոնք տարբերվում են 22.23.11 ենթակարգում դասակարգված հատակի, պատերի 
կամ առաստաղի պատվածքներից, կարող են ունենալ տպագիր զարդանախշեր, 
տառեր և նկարներ 

- հարթ ձևեր, որոնք զգայուն են ճնշման նկատմամբ, այսինքն սենյակային 
ջերմաստիճանում, առանց սոսնձի կամ այլ հավելումների մշտապես կպչուն են (մեկ 
կամ երկու կողմից), և որոնք սովորական հպման ժամանակ ամուր կպչում են 
տարբեր մակերևույթներին առանց ճնշում գործադրելու 

22.29.21 Պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, 
թաղանթներ և այլ հարթ ձևեր, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով   
 
- պլաստմասսե ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, 
մետաղաթաղանթներ գլանափաթեթներով կամ հարթ ձևի, ինքնասոսնձվող, 20 սմ-
ից ոչ ավելի լայնությամբ, այդ թվում՝ ինքնասոսնձվող օղակով շերտեր և հատուկ 
բաժանիչներ, որոնք կիրառվում են մանրածախ առևտրում միայն միանգամյա 
օգտագործման համար, ինքնասոսնձվող շերտեր, օրինակ՝ շերտեր, նախատեսված 
սոսնձման համար, որոնք կիրառվում են ապրանքների փաթեթավորման համար կամ 
համանման նպատակներով 

22.29.21.300 Շերտեր ռետինացված բնական կամ արհեստական կաուչուկի պատվածքով, 
ինքնասոսնձվող, 20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով 
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22.29.21.500 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ, ժապավեններ, շերտեր և այլ 
հարթ ձևեր խտացման նյութերից կամ պոլիմերացման նյութերից 
վերախմբավորմամբ, 20 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ գլանափաթեթներով 

22.29.21.550 Սալեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ, ժապավեններ և այլ հարթ ձևեր 
խտացման կամ պոլիմերացման նյութերից վերախմբավորմամբ, 20 սմ-ից ոչ ավելի 
լայնությամբ գլանափաթեթներով 

22.29.21.590 Շերտեր խտացման նյութերից կամ պոլիմերացման նյութերից վերախմբավորմամբ, 
քիմիապես վերափոխված կամ չվերափոխված 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով, այլ պոլիմերացման նյութերից 

22.29.21.700 Շերտեր պոլիմիացությունների նյութերից, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով 

22.29.21.750 Շերտեր պոլիվինիլքլորիդից կամ պոլիէթիլենից պլաստիկացված, 20 սմ-ից ոչ ավել 
լայնությամբ գլանափաթեթներով 

22.29.21.790 Շերտեր այլ պոլիմիացությունների նյութերից, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ 
գլանափաթեթներով 

22.29.21.900 Շերտեր այլ պլաստմասսե, 20 սմ-ից ոչ ավել լայնությամբ գլանափաթեթներով 

22.29.22 Այլ պոլիմերային ինքնասոսնձվող ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, 
թաղանթներ և այլ հարթ ձևեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պլաստմասսե ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, 
մետաղաթաղանթներ ինքնասոսնձվող, գլանափաթեթներով կամ հարթ ձևերով, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

22.29.22.300 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր ինքնասոսնձվող, պլաստմասսե, այլ, ենթարկված հետագա մշակման, 
բացի մակերևույթի մշակումից, կամ կտրատված ուղղանկյունուց (ներառյալ 
քառակուսուց) տարբերվող ձևերի 

22.29.22.500 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմերացման նյութերից վերախմբավորմամբ 

22.29.22.550 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիկարբոնատներից, խեժերից ալկիդային, 
պոլիեթերներից պոլիալլիլային կամ այլ պոլիեթերներից 

22.29.22.590 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմերացման այլ նյութերից 

22.29.22.700 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, այլ, պոլիմիացությունների նյութերից 

22.29.22.900 Ժապավեններ, սալեր, շերտեր, թերթեր, թաղանթներ, մետաղաթաղանթներ և այլ 
հարթ ձևեր, ինքնասոսնձվող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

22.29.23 Պոլիմերային սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, տնային գործածության և 
արդուզարդի այլ առարկաներ  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ճաշի պարագաներ՝ թեյի կամ սուրճի սպասք, սկուտեղներ, ապուրի խոր 
ճաշամաններ, սալաթամաններ, բոլոր տեսակի ափսեներ, սրճամաններ, 
թեյամաններ, շաքարամաններ, գարեջրի գավաթներ, բաժակներ, սոուսամաններ, 
մրգերի սկահակներ, քացախի կամ ձեթի շշեր, աղամաններ, մանանեխամաններ, 
ձվի տակդիրներ, թեյամանների, դանակների տակդիրներ, սեղանի մոմլաթներ, 
անձեռոցիկների օղակներ, դանակներ, պատառաքաղեր և գդալներ 

- խոհանոցի պարագաներ՝ թասեր, դոնդողակի համար ձևեր, սափորներ, մթերքի 
պահման համար բանկաներ, տարողություններ և արկղեր, ձագարներ, շերեփներ, 
խոհանոցային չափիչ գավաթներ և գրտնակներ 

- ուղղանկյունուց (ներառյալ քառակուսուց) տարբերվող ձևերով կտրատված 
վերականգնված թաղանթանյութից սպունգներ, ինչպես նաև ուղղանկյունուց 
(ներառյալ քառակուսուց) տարբերվող ձևերով կտրատված ներկաստառված ծայրերով 
կամ այլ եղանակով մշակված սպունգներ 

 
 

- տնային գործածության այլ առարկաներ պլաստմասսայից՝ մոխրամաններ, տաք ջրի 
համար շշեր, լուցկիների համար տուփեր, աղբի արկղեր, շերեփներ, ցնցուղներ, 
նախաճաշի համար արկղեր, վարագույրներ, սփռոցներ և կահույքի համար 
փոշեպաշտպանիչ ծածկոցներ  

- պարագաներ (ինչպես տնային, այնպես էլ այլ օգտագործման համար)՝ արդուզարդի 
լրակազմեր (սափորներ, թասեր և այլն), սանիտարական տարողություններ, 
անկողնու ջեռոցներ, միզարաններ, գիշերանոթներ, թքարաններ, ցնցուղի համար 
տարողություններ, աչքերի համար լոգնոցներ, օճառամաններ, սրբիչների կախիչներ, 
ատամի խոզանակների համար պահիչներ, զուգարանի թղթի համար նեցուկներ, 
սրբիչների համար կեռիկներ և համանման ապրանքներ լոգասենյանի, զուգարանի և 
խոհանոցի համար, որոնք նախատեսված չեն պատերի վրա հիմնական ամրացման 
համար 

  
Բացառվում է՝ 

- առանց բռնիչի գավաթները, որոնք հանդիսանում են ապրանքների 
փաթեթավորման կամ տեղափոխման համար բեռնարկղեր (22.22) 

- տնային գործածության առարկաները, որոնք նախատեսված են պատերի կամ շենքի 
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այլ մասերի վրա հիմնական ամրացման համար (օրինակ՝ մեխերի, պտուտակների, 
հեղույսների օգնությամբ) (22.23.15) 

- պլաստմասսայից փաթեթավորման արտադրատեսակները (22.22.14) 

- պլաստմասսե կահույքը (նստոցներ, սեղաններ, արդուզարդի պահարաններ) (31.0) 

 - պլաստիկներից սպունգները, որոնք տարբերվում են վերականգնված 
թաղանթանյութից սպունգներից (22.29.23) 

- բնական սպունգները (03.00.62) 

- ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) ձևերով կտրատված սպունգները (22.21.4) 

22.29.23.200 Սպասք ճաշի և խոհանոցի, առարկաներ տնային օգտագործման ճաշի և խոհանոցի 
պլաստմասսե 

22.29.23.230 Սփռոցներ պլաստմասսե 
22.29.23.250 Տարողություններ սննդամթերքի համար պլաստմասսե 
22.29.23.290 Առարկաններ տնային գործածության ճաշի և խոհանոցի, այլ պլաստմասսե 
22.29.23.300 Սպունգներ վերականգնված թաղանթանյութից 
22.29.23.500 Արտադրատեսակներ կենցաղային և արդուզարդի, այլ (բացի սպունգներից) 

վերականգնված թաղանթանյութից 
22.29.23.700 Արտադրատեսակներ արդուզարդի և առարկաներ տնային գործածության 

պլաստմասսե, այլ 
22.29.23.750 Արտադրատեսակներ արդուզարդի և հիգիենիկ պլաստմասսե, այլ 
22.29.23.790 Առարկաներ տնային գործածության պլաստմասսե, այլ 
22.29.24 Պոլիմերային մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, լուսատու 

ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լամպերի և լուսավորության արմատուրաների մասեր, լուսատու նշաններ, 
ցուցանակներ և համանման արտադրատեսակներ պլաստմասսայից, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, օրինակ՝ լուսամփոփներ, ջահերի համար առանձին 
տարրեր և այլն 

22.29.24.300 Մանրակներ լամպերի և արմատուրաներ լուսավորության, ցուցանակներ լուսատուև 
համանման արտադրատեսակներ վոլոկնիտից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

22.29.24.700 Մանրակներ լամպերի և արմատուրաներ լուսավորության, ցուցանակներ լուսատու և 
համանման արտադրատեսակներ այլ պլաստմասսե, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

22.29.25 Գրասենյակային կամ դպրոցական պոլիմերային պիտույքներ  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գրելու և գծագրական գործիքներ 

- արագակարիչներ, թղթապանակներ, թղթապայուսակներ և այլն 

- գրասենյակային և դպրոցական այլ պիտույքներ (թուղթ կտրելու դանակներ, 
ծծողական թղթերի բլոկնոտներ, գրիչների պատյաններ, գրքերի էջանշաններ և այլն) 

 
Բացառվում է՝ 

- պլաստմասսե գնդիկավոր գրիչները, մատիտները և դրանց մասերը (32.99.1) 

22.29.25.500 Գործիքներ գրելու և գծագրական, պլաստմասսե 
22.29.25.700 Արագակարիչներ, թղթապանակներ, թղթապայուսակներ և համանման 

արտադրատեսակներ պլաստմասսե 
22.29.26 Պոլիմերային օժանդակ պարագաներ (ֆուրնիտուր) կահույքի, տրանսպորտային 

միջոցների համար և համանման արտադրատեսակներ. պոլիմերային 
արձանիկներ և այլ գեղազարդ արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կահույքի, տրանսպորտային միջոցների ամրակման արտադրատեսակներ և 
օժանդակ պարագաներ պլաստմասսայից 

- արձանիկներ և այլ գեղազարդ արտադրատեսակներ պլաստմասսայից 

- փոշեպաշտպան պատվածքներ, պաշտպանիչ փաթեթներ, շվաքարաններ, 
արագակարիչներ, գրքերի և փաստաթղթերի հաամր թղթապանակներ, գրքերի 
կազմեր և համանման պաշտպանիչ արտադրատեսակներ պատրաստված 
պլաստիկից թերթերը կարելու կամ սոսնձելու միջոցով 

- պտուտակներ, հեղույսներ, տափօղակներ և համանման արտադրատեսակներ 
պլաստմասսայից 

- փոխհաղորդակներ, փոխակրիչային կամ էլևատորային փոկեր, անսահման կամ 
կտորների բաժանված և ծայրերը ամրակապերով կամ ուղղակի միացված  

- պոլիմերներով լցված իոնափոխանակման սյունակաթսաներ 

- պլաստմասսայից բեռնարկղեր, որոնց պատերի միջև տարածությունը լցված է 
կարբօքսիմեթիլթաղանթանյութով, օգտագործվում են որպես սառույցի համար 
տարողություններ 
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- գործիքների և դրանց պարագաների համար պլաստմասսայից արկղեր կամ 
տուփեր, որոնք չունեն հատուկ ձև կամ որոշակի գործիքների պահման համար 
ներքին հարմարանքներ  

- այլ արտադրատեսակներ՝ ուսապարկերի համար ամրակումներ, ճամպրուկների 
համար անկյունակներ, կախովի կեռեր, պաշտպանիչ թասակներ, անիվներ կահույքի 
տակ տեղադրելու համար, բռնիչներ, ուլունքներ «ապակիներ» ժամացույցների 
համար, թվեր, տառեր և այլն  

   

Բացառվում է՝ 

- միասին ներկայացված փոխհաղորդակները, փոխակրիչային կամ էլևատորային 
փոկերը, ինչպես նաև ցանկացած տեսակի փոկերը, տեղակայված կամ 
չտեղակայված, դասակարգվում են այդ մեքենաների կամ ապարատուրայի հետ 

- մանածագործվածքից փոխհաղորդակները, փոխակրիչային կամ էլևատորային 
փոկերը, տոգորված, պատված կամ մակաշերտված պլաստիկով (13.96.16) 

22.29.26.200 Արտադրատեսակներ ամրակման և պարագաներ օժանդակ կահույքի, 
տրանսպորտային միջոցների և համանման արտադրատեսակների համար, 
պլաստմասսե 

22.29.26.250 Արտադրատեսակներ ամրակման և պարագաներ օժանդակ կահույքի համար, 
պլաստմասսե 

22.29.26.290 Արտադրատեսակներ ամրակման և այլ պարագաներ օժանդակ, պլաստմասսե 
22.29.26.300 Արձանիկներ և այլ արտադրատեսակներ գեղազարդ, պլաստմասսե 
22.29.26.400 Տարողություններ սորատած և արտադրատեսակներ համանման ջրամաքրման և 

կոյուղու համակարգերի մուտքերում ջրի զտման համար, պլաստմասսե 
22.29.29 
  
  
  

Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ  
  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 - կոշիկի պոլիմերային մասեր (օրինակ` կրունկները, կաղապարները) 
 
- հարդարանքի սանրեր բոլոր տեսակների, այդ թվում` կենդանիների համար սանրեր  

- շքեղազարդ սանրեր բոլոր տեսակների, ինչպես անձնական հարդարանքի, այնպես 
և սանրվածքի պահպանման համար 

- սեղմակներ մազերի համար և համանման առարկաներ` հարդարանքի կամ 
սանրվածքի պահպանման համար, որպես կանոն պատրաստվում են 
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պլաստմասսայից, փղոսկրից, ոսկրից, եղջյուրից, մետաղից և այլն 

- ծամկալներ  

- ծամկալներ և սեղմակներ գանգրացման համար, վարսափաթթուկներ և համանման 
առարկաներ` սովորաբար պատրաստվում են սև, գունավոր մետաղներից կամ 
պլաստմասսայից  

- անուշահոտ, բուրավետ, բրիլիանտինային և համանման հեղուկացիրներ` սեղանի և 
գրպանի տիպի, անձնական կամ մասնագիտական օգտագործման, կազմված են 
անոթից (սովորաբար պլաստմասսե, մետաղական, ապակե կամ այլ նյութից փոքր 
գլանանոթի տեսքով), որին ամրացվում են գլխադիր (կազմված է հեղուկացիր 
մեխանիզմ ունեցող գլխիկից և օդաճնշական սեղամակային փականից կամ 
մխոցային սարքավորումից) 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխադիրներ 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխիկներ 

- խավափնջիկներ և տակդիրներ` կոսմետիկայի կամ հարդարանքի այլ միջոցների 
(դիմափոշի, կարմրաներկ և այլն) քսման համար, կարող են պատրաստվել 
ցանկացած նյութից (կարապի բմբուլ կամ այդերուկի փետրամազ, կաշի, 
կենդանիների բուրդ, փրփրառետին և այլն), կարող են ունենալ բռնակոթեր կամ 
զարդեր (փղոսկրից, կրիային պատյանից, ոսկրից, պլաստմասսայից, սև և գունավոր 
մետաղներից, թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով պատված 
մետաղից) 

 

Բացառվում է` 

- 27.51.23 ենթակարգի ծամկալները, սեղմակները և համանման առարկաները (այդ 
թվում` մանածագործվածքից, ռետինից կամ այլ նյութերից պատվածք և ամրակներ 
ունեցող) 

- սանրերը, մազերի սեղմակները, ծամկալները և համանման առարկաները, որոնք 
պարունակում են աննշան քանակության թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք 
մետաղով պատված մետաղ, բնական կամ մշակած մարգարիտ, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, սինթետիկ կամ վերականգնված) (36.12.14, 
14.19.19) 

- գլխի համար նախատեսված մանագագործվածքից ժապավենները (14.19.19) 
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- հոտավետ հեղուկացիրների համար նախատեսված և առանձին մատակարարվող 
ամբարները (գլանանոթները, տափաշշերը և այլն) (դասակարվում են ըստ նյութի, 
որից կազմված են) 

- ռետինե սեղմակային փականները (22.19.73) 

- փոշեցիր պարագաները (28.29.83) 

- հոտավետ հեղուկացիր սարքվածքները (28.29.83) 

22.29.29.100 Սանրեր, խտասանրեր   պոլիմերից կամ էբոնիտից, բացի մազերի հարդարման 
համար էլեկտրական սարքավորումներից`վարսահարդարիչ, էլեկտրաամրակ, 
էլեկտրափաթաթուկ 

22.29.29.200 Ծամակալներ, ամրակներ, վարսափաթաթուկներ գանգրացման համար պոլիմերից 
կամ էբոնիտից, բացի մազերի հարդարման համար էլեկտրական 
սարքավորումներից`վարսահարդարիչ, էլեկտրաամրակ, էլեկտրափաթաթուկ 

22.29.29.300 Կոշիկի պոլիմերային մասեր` կրունկներ, կաղապարներ 
22.29.29.500 Պոլիմերային արտադրատեսակներ պատրաստված թերթանյութերից 
22.29.29.900 Պոլիմերային արտադրատեսակներ պատրաստված այլ  նյութերից 
22.29.29.910 Ձևեր նախնական (պրեֆորմներ) 
22.29.29.920 Պոլիմերային արտադրատեսակներ, այլ 
22.29.9 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ. 

պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

22.29.91 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- պոլիմերային մակերևույթների հատման, պարուրակահանման, պատման կամ 
մշակման ծառայություններ 
  
 
Բացառվում է` 
- մետաղական մակերևույթների պոլիմերային պատման ծառայությունները, տես 
25.61.12 

22.29.91.100 Մասեր պլաստմասսե մեքենաների սարքավորանքի շարժիչների համար, բացի 
ներքին այրման շարժիչներից մխոցային, գազային տուրբիններից 

22.29.91.130 Մասեր նրբաթելերից մեքենաների սարքավորանքի շարժիչների համար 
22.29.91.170 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, ներքին այրման  սարքավորանքի 

շարժիչների համար 
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22.29.91.200 Մասեր պլաստմասսե կենցաղային էլեկտրական սարքերի համար, մասեր 
պլաստմասսե էլեկտրանվագարկչային սարքերի, ձայնասկավառակների 
նվագարկիչների, ժապավենակոճի փլեյերների, մագնիսաձայնագրիչների և այլ 
տեսա-կամ ձայնագրման ապարատուրայի համար, ներառած կամ չներառած 
ձայնավերարտադրման սարքերը, բացի հանովի քարթրիջներից 

22.29.91.230 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական տաքացման  սարքերի համար 
22.29.91.270 Մասեր պլաստմասսե  էլեկտրանվագարկչային սարքերի, ձայնասկավառակների 

նվագարկիչների, ժապավենակոճի փլեյերների, մագնիսաձայնագրիչների և այլ 
տեսա-կամ ձայնագրման ապարատուրայի համար, ներառած կամ չներառած 
ձայնավերարտադրման սարքերը, բացի հանովի քարթրիջներից 

22.29.91.300 Մասեր պլաստմասսե  հեռուստահաղորդիչների և ռադիոհաղորդիչների, լարային 
հեռախոսային և հեռագրային կապի համար սարքավորումների տեղակայման 
սարքերի համար 

22.29.91.320 Մասեր վոլոկնիտից  հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ  սարքերի համար 
22.29.91.340 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ 

սարքերի համար  
22.29.91.400 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ սարքերի 

համար 
22.29.91.430 Արտադրատեսակներ վոլոկնիտից հեռուստատեսային և ռադիոընդունիչ սարքերի 

համար 
22.29.91.500 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե երկաթուղային, տրամվայի կամ շարժակազմի 

գնացքաքարշերի մասերի համար, սարքավորանք ճանապարհային, սարքեր 
երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների համար, սարքավորանք 
մեխանիկական ազդանշանային, սարքեր անվտանգության ապահովման կամ 
շարժման հսկման համար 

22.29.91.520 Արտադրատեսակներ վոլոկնիտից երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժիչային 
վագոնների, տրամվայի շարժիչային վագոնների և ճանապարհային սարքեր մասերի 
համար 

22.29.91.560 Արտադրատեսակներ պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, երկաթուղային 
գնացքաքարշերի և շարժիչային վագոնների, տրամվայի շարժիչային վագոնների և 
ճանապարհային սարքեր մասերի համար 

22.29.91.600 Մասեր և պարագաներ պլաստմասսե,  գյուղատնտեսության և անտառային 
տնտեսության մեքենաների համար, վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար, բացի գնացքաքարշերից կամ շարժակազմից 

22.29.91.630 Մասեր և պարագաներ վոլոկնիտից  բեռնատար ավտոմեքենաների, վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 

22.29.91.670 Մասեր և պարագաներ պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից,  ավտոմեքենաների 
թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների ու վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար 

22.29.91.800 Մասեր պլաստմասսե թռչող և տիեզերական   սարքերի համար 
22.29.91.830 Մասեր վոլոկնիտից թռչող և տիեզերական սարքերի համար 
22.29.91.870 Մասեր պլաստմասսե, բացի վոլոկնիտից, թռչող և տիեզերական սարքերի համար 
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22.29.91.900 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման և 
վերարտադրման սարքավորումների, հեռուստատեսային, տեսա- և ձայնագրման 
սարքավորումների համար, մասեր պլաստմասսե օպտիկական լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ, առողջապահական կամ 
վիրահատական գործիքների և սարքերի համար 

22.29.91.930 Մասեր պլաստմասսե էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման և 
վերարտադրման սարքավորումների, հեռուստատեսային, տեսա- և ձայնագրման 
սարքավորումների համար 

22.29.91.970 Մասեր պլաստմասսե օպտիկական լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ, առողջապահական կամ վիրահատական գործիքների և 
սարքերի համար 

22.29.99 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- երրորդ կողմի համար համապատասխան իրենց հատկորոշումների 
պլաստիկացման գործընթացով պլաստմասսե մանրակների արտադրության 
ծառայություններ, կարող են ներառել նաև ամրությունը բարձրացնող ապակեթելքի, 
ածխաթելքի և այլնի տարրեր 

- ջերմապլաստիկ նյութերից լցակաղապարման և տաք լցակաղապարման եղանակով 
բջջային, շերտավոր, ամրացված նյութերից, վոլոկնիտի միջուկով կաղապարված 
մասերից մանրակների պատրաստման ծառայություններ 

- գլոցման, փայլարդման, դրոշմման եղանակով պլաստմասսե մանրակների 
պատրաստման ծառայություններ 

- պլաստմասսե պատվածքի անցկացման, պլաստմասսե իրերի վրա վակուումային 
եղանակով մետաղական պատվածքի անցկացման, բաքերի, լողավազանների, այլ 
տարողությունների պլաստմասսե պատման ծառայություններ 

- պլաստմասսե մակերևույթների փորագրման, պարուրակման, պատման կամ 
մշակման ծառայություններ 

 
Բացառվում է՝ 

- պլաստիկ նյութերով մետաղական մակերևույթների պատման ծառայությունները 
(25.61.12) 

22.29.99.000 Պոլիմերային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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23 Այլ հանքային ոչ մետաղական արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ հատվածը ներառում է՝ 

- երրորդ կողմի համար համապատասխան իրենց հատկորոշումների 
պլաստիկացման գործընթացով պլաստմասսե մանրակների արտադրության 
ծառայություններ, կարող են ներառել նաև ամրությունը բարձրացնող ապակեթելքի, 
ածխաթելքի և այլնի տարրեր 

- ջերմապլաստիկ նյութերից լցակաղապարման և տաք լցակաղապարման եղանակով 
բջջային, շերտավոր, ամրացված նյութերից, վոլոկնիտի միջուկով կաղապարված 
մասերից մանրակների պատրաստման ծառայություններ 

- գլոցման, փայլարդման, դրոշմման եղանակով պլաստմասսե մանրակների 
պատրաստման ծառայություններ 

- պլաստմասսե պատվածքի անցկացման, պլաստմասսայից իրերի վրա վակուումային 
եղանակով մետաղական պատվածքի անցկացման, բաքերի, լողավազանների, այլ 
տարողությունների պլաստմասսայով պատման ծառայություններ 

- պլաստմասսե մակերևույթների փորագրման, պարուրակման, պատման կամ 
մշակման ծառայություններ 

 
Բացառվում է՝ 

- պլաստիկ նյութերով մետաղական մակերևույթների պատման ծառայությունները 
(25.61.12) 

23.1 Ապակի և ապակե արտադրատեսակներ  
23.11 Թերթապակի 
23.11.1 Թերթապակի 
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23.11.11 Թերթապակի ձուլած, գլոցած, ձգած կամ փչած, բայց այլ եղանակով չմշակված   
 
Տվյալ ենթակարգերը ներառում են`  

 
23.11.11.100-23.11.11.500 ենթակարգերը ներառում են թերթային (ցանկացած 

հաստության, կտրած կամ չկտրած) ձուլած և գլոցած (բոլոր տեսակի) ապակիներ, 
ինչպես նաև տրամատված (անկախ նրանից, դրանք ունեն կլանիչ կամ 
անդրադարձիչ շերտ թե ոչ) ապակիներ, որոնք չեն ենթարկվել որևէ այլ մշակման 
(մինչև շիկամշակումն իրականացված գործընթացները «մշակում» չեն համարվում), 
(«կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ» հասկացությունը նշանակում է, որ ապակին 
ենթարկվել է մետաղով կամ քիմիական միացությունով մանրադիտակային նուրբ 
պատվածքի, որը կլանում է օրինակ` ենթակարմիր ճառագայթը կամ բարելավում 
ապակու արտացոլիչ հատկությունը, միևնույն ժամանակ, պահպանելով դրա 
թափանցիկության կամ թողանցման աստիճանը կամ որը կանխում է ապակու 
մակերևույթից լույսի անդրադարձումը), կարող են ունենալ անցքեր (պատրաստման 
ընթացքում արվող) կամ լինել ամրանավորած (ամրանավորած ապակին 
գերազանցապես ստացվում է պողպատե մետաղալարից ցանցը գլոցման ժամանակ 
փափկեցրած ապակու մեջ սուզելու միջոցով), թվարկված ապակիների վրա կարելի է 
տեղադրել նաև այլ գույնի ապակիներ (վրադիր ապակի) 

 

- չմշակած թերթային ապակիներ` հատիկավոր կամ ոչ հարթ մակերևույթի շնորհիվ 
սովորաբար լինում են անթափանցիկ, պատրաստման ընթացքում կարող են 
արհեստականորեն ներկվել մետաղների օքսիդների կամ այլ աղերի միջոցով  

- ամբողջությամբ կամ մասնակի փայլատ անթափանցիկ ապակիներ` հաճախ 
պատրաստվում են այնպես, որ տեսքով հիշեցնում են մարմար, ճենապակի կամ 
լսնակուճ, պատրաստվում են սպիտակ, սև կամ այլ գույների, մանրերակներով կամ 
առանց դրանց, մակերևույթները հետագայում կարող են ենթարկվել նաև 
միակողմանի կամ երկկողմանի ողորկման, չմշակած վիճակում ապակու վրա 
տեսանելի են հոլովակների կամ ավազի հետքեր (գլոցումից կամ հալումից հետո), 
որոշ փայլատ ապակիներ ունեն կողավոր կամ ոչ հարթ մակերևույթ (այլ մակերևույթի 
վրա ամրացման հեշտացման համար), կիրառվում են պատերի երեսպատման, 
լվացարանների, գրասեղանների և այլ սեղանների, գովազդային ցուցանակների, 
նշանների և այլնի պատրաստման համար 

- անթափանցիկ ապակիներ, որոնք պատրաստման ընթացքում ձեռք են բերում ոչ 
հարթ մակերևույթ` ներառում են` կոպիտ ձուլած ապակիներ, անդրամանուշակագույն 
ճառագայթներ թողանցող ապակիներ, կռմամբ մշակած ապակիներ և այլն, ձևավոր 
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ապակիներ (որի մակերևույթի մի կողմից դրվագած են տարբեր նկարներ), 
ծալքավորած ապակիներ և ձուլած, այսպես կոչված հնարժեք ապակիներ (այսինքն` 
օդային պղպջակներ, ճաքեր և արհեստական եղանակով այլ «թերություններ» 
պարունակող ապակիներ), որոշները կարող են նաև ամբողջությամբ ներկվել, 
կիրառվում են գործարաններում, արհեստանոցներում, հաստատություններում, 
լոգասենյակներում և ընդհանուր առմամբ բոլոր այն շինություններում, որոնցում 
անհրաժեշտ է լույսի ներթափանցում, և որոնք սակայն, պետք է այս կամ այն չափով 
լուսաքողարկվեն 

- ապակե տրամատներ` պատրաստվում են անընդհատ գործընթացի միջոցով 
(ապակին ձևավորվում է վառարանից դուրս բերումից մինչ գործընթացի ավարտն 
ընկած ժամանակում), և որից հետո հատվում է պահանջվող մեծության 
կտրվածքների (առանց որևէ մշակման) 

 

- ձգմամբ կամ փչմամբ ստացվող ապակիներ (պետք է լինի չմշակված թերթերով 
(ինչպես հատված, այնպես և չհատված))` հիմնականում կիրառվում են 
պատուհաններում, դռներում, ցուցափեղկերում, ջերմոցներում, ժամացույցներում և 
այլն, ինչպես նաև որպես կահույքի մանրակներ, լուսանկարչության համար և այլն, 
կարող են լինել տարբեր հաստության (բայց սովորաբար ավելի բարակ քան 
23.11.11.300-23.11.11.500 դիրքերի պարզաբանումներում նկարագրված ձուլած 
ապակիները), ամբողջական ներկած, փայլատ, վրադիր, մակերևութային ներկած, 
ինչպես նաև պատվել կլանիչ կամ անդրադարձիչ նյութի շերտով, հաճախ 
օգտագործվում են այն տեսքով, ինչ տեսքով պատրաստվել են (առանց մշակման), 
ներառում են նաև` «օպտիկական ապակիներ» (հատուկ տեսակի ապակիներ, 
կիրառվում են օպտիկական գործիքների պատրաստման համար, բնութագրվում են 
բարձր թափանցիկությամբ և մաքրությամբ (չնայած երբեմն ներկած են), բացարձակ 
միասեռ են (այսինքն սովորաբար չեն ունենում պղպջակներ, անհարթություններ) և 
ունեն բեկման և ցրման հատկություններ (ի տարբերություն ապակիների այլ 
տեսակների) 

 

Բացառվում է` 

- հեղուկ ապակիները (23.11.12) 

- ոչ բեկորային ապակիները, որոնք պատրաստման ընթացքում կարող են ենթարկվել 
գլոցմամբ մշակման (23.12.12)                                         
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23.11.11.100 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, չամրանավորած, ամբողջական ներկած կամ 
չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ 
եղանակով չմշակած  

23.11.11.130 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային օպտիկական, չամրանավորած, ամբողջական 
ներկած կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, 
բայց այլ եղանակով չմշակած  

23.11.11.150 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, բացի օպտիկականից, չամրանավորված, 
ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ 
շերտ ունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակած  

23.11.11.300 Ապակի ձուլած և գլոցած թերթային, ամրանավորած, ամբողջական ներկած կամ 
չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ 
եղանակով չմշակած  

23.11.11.500 Ապակի ձուլած և գլոցած տրամատված, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց 
այլ եղանակով չմշակած  

23.11.11.700 Ապակի ձգած կամ փչած թերթային, ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, 
վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ եղանակով չմշակած  

23.11.11.750 Ապակի ձգած կամ փչած, թերթային օպտիկական, ամբողջական ներկած կամ 
չներկած, փայլատ, վրադիր, կլանիչ կամ արտացոլիչ շերտ ունեցող, բայց այլ 
եղանակով չմշակած  

23.11.11.790 Ապակի ձգած կամ փչած, թերթային, հնարժեք դարձրած, ջերմոցային և այլ 
23.11.12 Թերթապակի ջերմաողորկած և թերթապակի փայլատ կամ ողորկած 

մակերևույթով, բայց այլ եղանակով չմշակած   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հղկած կամ ողորկած, բայց այլ եղանակով չմշակած, թերթերով հայելային 
ապակիներ` պատրաստման եղանակի շնորհիվ ունեն բացարձակ հարթ մակերևույթ, 
կարող են լինել ամբողջական ներկած, փայլատ, պատվել կլանիչ կամ արտացոլիչ 
շերտով, դրանց վրա կարող է դրվել նաև այլ գույնի ապակու շերտ, ներառում են 
հեղուկ ապակիները 

23.11.12.100 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, թերթային 
չամրանավորած, կլանիչ կամ արտացոլիչ կամ ոչ արտացոլիչ շերտով կամ առանց 
դրա, բայց այլ եղանակով չմշակած 

23.11.12.120 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, թերթային 
չամրանավորած, ոչ արտացոլիչ շերտով 

23.11.12.140 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, թերթային 
չամրանավորած, կլանիչ կամ անդրադարձիչ շերտով, 3,5 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստության 

23.11.12.170 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, թերթային 
չամրանավորած, կլանիչ կամ անդրադարձիչ շերտով, 3,5 մմ-ից ավելի հաստության, 
բայց այլ եղանակով չմշակած, բացի ջերմոցային ապակուց 
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23.11.12.300 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, թերթային 
չամրանավորած, ամբողջական ներկած կամ չներկած, փայլատ, վրադիր, բացի 
ջերմոցային ապակուց  

23.11.12.800 Ապակի ջերմաողորկած և ապակի` փայլատ կամ ողորկած մակերևույթով, այլ  
23.11.9 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.11.99 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.11.99.000 Թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.12 Թերթապակի կաղապարված և մշակված 
23.12.1 Թերթապակի կաղապարված և մշակված 
23.12.11 Թերթապակի կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնված, 

արծնապատված կամ այլ եղանակով մշակված, բայց փեղկի կամ շրջանակի մեջ 
չտեղադրված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կորացրած ապակե արտադրատեսակներ (օրինակ` ցուցափեղկերի պատուհաններ)` 
ստացվում են հատուկ վառարաններում և հնոցներում տաքացման ժամանակ հարթ 
ապակե թերթերի կորացման միջոցով 

- մշակված եզրակներով (հղկած, ողորկած, կլորացրած, ծրատած, եզրահատքերով, 
տրամատված) ապակիներ, օրինակ` սեղանների, պատուհանների, կահույքի, 
լուսանկարների շրջանակների ապակիներ և այլն  

- սորատած կամ ծալքավորված ապակիներ  

- պատրաստումից հետո հղկած ապակիներ` օրինակ` լուսաքողարկման գործընթացի 
միջոցով մշակած ապակիներ (ավազաշիթային մշակման ենթարկված ապակիներ, 
զմռնիտի կամ թթվի կիրառման շնորհիվ մթնեցված ապակիներ), փայլատ 
ապակիներ, փորագրած կամ այլ եղանակով խածատած ապակիներ, արծնապատած 
(արծնով կամ ապակեպատող ներկերով զարդարված) ապակիներ, զարդանախշերով 
ապակիներ, որևէ այլ եղանակով զարդարված ապակիներ  

- ապակու հարթ թերթերից արտադրատեսակներ` նախատեսված նախապես 
որոշված նպատակով օգտագործելու համար (բացառությամբ շրջանակի մեջ 
տեղադրելու, որևէ հիմքին ամրացնելու կամ որևէ նյութի հետ փոխկապակցելու 
նպատակի), օրինակ` ամբողջապես շեղատված կամ սորատած ապակուց 
պատրաստված երեսկալներ, ներկած կամ որևէ եղանակով զարդարված նշաններ 
(այդ թվում` հանովի եզրահատքերով)  
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- կահույքի համար նախատեսված ապակե թիթեղներ, առանց փեղկերի և այլ 
նյութերի վրա չամրացված  

 

Բացառվում է` 

- ոչ բեկորային ապակիները (23.12.12) 

- հայելիները (23.12.13) 

- սեղանի սպասքի, խոհանոցի, արդուզարդի պարագաների, գրասենյակի 
պարագաների, ներսույթի զարդարման համար օգտագործվող ապակե 
արտադրատեսակները (23.13.13) 

- ապակե բազմաշերտ մեկուսիչ արտադրատեսակները (23.12.13) 

- կորացրած ապակուց արտադրատեսակները (23.15.22) 

- ապակուց պատրաստված արվեստի ստեղծագործությունները  

- թղթե, ստվարաթղթե, մահուդե, մետաղյա և այլ հիմքով կամ փեղկով գովազդային 
ցուցնակները, ցուցանակները, փողոցների անվանումներով և տների համարներով 
ցուցնակները, թիթեղները, տառերը, թվերը և համանման ապակե 
արտադրատեսակները (23.15.26) 

- լամպերի և լուսավորման ամրանների ապակե մասերը (23.15.24) 

- ապակե մեկուսիչները (23.15.24) 

- լուսանկարների, նկարների և այլնի փայտե կամ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
շրջանակով ապակե թիթեղները (16.29.14 , 25.99.29) 

- կահույքի պարագաների համար նախատեսված ապակե թիթեղները, որոնք 
մատակարարվում են այդ պարագաների հետ և հստակորեն նախատեսված են 
դրանց վրա ամրացման համար (դասակարգվում են կահույքի պարագաների հետ) 

23.12.11.500 Ապակի թերթային կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնած, 
արծնապատած կամ այլ եղանակով մշակած, բայց փեղկի կամ շրջանակի մեջ 
չտեղադրված, օպտիկական 

23.12.11.900 Ապակի թերթային կորացրած, երեսակված, փորագրված, գայլիկոնած, 
արծնապատած կամ այլ եղանակով մշակած, բայց փեղկի կամ շրջանակի մեջ 
չտեղադրված, այլ 

23.12.12 Ապակի անվտանգ («անբեկորային») 
 



1388 
 

- մխված (մխամեղմված) ապակիներ` պատրաստումից հետո հետագա մշակում չեն 
պահանջում (մխման գործընթացում ձևավորված ներքին լարման պատճառով) և 
հետևաբար միանգամից պատրաստվում են ըստ պահանջվող ձևի և չափերի, 
հիմնական բնութագիրը կայանում է նրանում, որ կտրուկ հարվածից հետո, դրանք 
մասնատվում են փոքր բեկորների և այդ կերպ նվազեցնում վնասվածքների 
ստացման վտանգավորության աստիճանը, ներառում են` ապակիներ որոնք 
ստացվում են կրկնակի տաքացմամբ մինչ այն պահը, քանի դեռ փափկած ապակին 
չի կորցրել սկզբնական տեսքը (այնուհետ` ապակին արագ սառեցվում է 
համապատասխան եղանակով) (անվանվում են նաև ջերմամխված ապակիներ) և 
ապակիներ, որոնց ամրությունը, երկարակեցությունը և պլաստիկությունը 
էականորեն ավելացվում է ֆիզիկա-քիմիական համալիր մշակման (օրինակ` 
իոնափոխանակության) արդյունքում (մշակումը կարող է հանգեցնել նաև ապակու 
մակերևութային կառուցվածքի փոփոխությունների) (անվանվում են նաև քիմիական 
մխված ապակիներ) 

 

- բազմաշերտ ոչ բեկորային ապակիներ` ունեն բարդ կառուցվածք, բնութագրվում են 
ապակու երկու և ավելի թիթեղների միջև պլաստիկական զանգվածի (սովորաբար 
կազմված է թաղանթանյութի ացետատի, վինիլի կամ ակրիլատների շերտերից) մեկ 
կամ ավելի շերտերի առկայությամբ, տալիս են ճաքեր, սակայն չեն ճեղքվում, 
ապակիների միջև կարող է ներդրվել մետաղալարե ցանց, իսկ պլաստիկական 
զանգվածից միջանկյալ շերտերը կարող են նաև ներկվել, հատուկ տարատեսակ է 
հանդիսանում գնդակաանթափանց ապակին  

 

Բացառվում է` 

- ժամացույցների կամ արևապաշտպան ակնոցների ապակիների բնույթ ունեցող, 
գոգավոր ապակե թիթեղները (23.15.22) 

- այլ արտադրատեսակների մաս հանդիսացող` սարքերի, մեքենաների մանրակների 
ձև ունեցող ոչ բեկորային ապակիները (դասակարգվում են այդ մեքենաների և 
սարքերի հետ) 

- ոչ բեկորային ապակուց ոսպնյակներով ակնոցները (32.50.42) 

- մխված ապակուց արտադրատեսակները (բացի սույն ենթակարգում 
թվարկվածներից) (դասակարգվում են ըստ դրանց հատկությունների), օրինակ` 
մխված ապակուց պատրաստված ճաշասենյակի և խոհանոցի սպասքը (23.13.13) 
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- ոչ բեկորային ապակու փոխարինիչ հանդիսացող թիթեղները (դասակարգվում են 
ըստ դրանց կազմության մեջ մտնող նյութի) 

- բազմաշերտ մեկուսիչ ապակիները (օրինակ` ապակեթելքից միջանկյալ շերտով 
ապակե թիթեղները) (23.12.13) 

23.12.12.100 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), ներառյալ մխված, վերգետնյա, օդային, ջրային 
կամ տիեզերական տրանսպորտի համար 

23.12.12.150 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, վերգետնյա տրանսպորտի համար 
23.12.12.190 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, օդային կամ ջրային տրանսպորտի կամ 

հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար 
23.12.12.300 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), մխված, այլ 
23.12.12.500 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, վերգետնյա, օդային կամ ջրային 

տրանսպորտի կամ հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար 
23.12.12.530 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, օդային կամ ջրային 

տրանսպորտի կամ հրթիռա-տիեզերական համակարգերի համար 
23.12.12.550 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, վերգետնյա տրանսպորտի համար  

23.12.12.700 Ապակի անվտանգ («ոչ բեկորային»), բազմաշերտ, այլ 
23.12.13 Ապակե հայելիներ. բազմաշերտ մեկուսիչ արտադրատեսակներ ապակուց  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բազմաշերտ մեկուսիչ ապակե արտադրատեսակներ (օրինակ` երկու և ավելի 
ապակե թիթեղներ, որոնց միջև գտնվում է չոր օդի կամ իներտ գազի միջնաշերտ, 
թիթեղները եզրերից զոդվում են մետաղական, պլաստիկական կամ այլ հալույթով, 
որի շնորհիվ այն դառնում է անօդանցիկ, այլ տեսակներն իրենցից ներկայացնում են 
ապակեթելքից միջանկյալ շերտ ունեցող ապակե երկու թիթեղներ), կիրառվում են 
պատուհանների, տանիքների և այլնի ապակեպատման համար, ապահովում են 
ջերմա- և ձայնամեկուսացում, նվազեցնում խտացումը  

- ապակե հայելիներ (ապակի, որի մի մակերևույթը պատված է մետաղով (արծաթ, 
պլատին կամ ալյումին)` հստակ և վառ անդրադարձման համար, պատվածքը 
(հատկապես արծաթե) իր հերթին պատվում է պաշտպանիչ շերտով (կազմված է 
լաքի մեկ կամ ավելի շերտերից կամ էլեկտրատարրալուծման եղանակով հալեցված և 
պաշտպանիչ լաքով պատված պղնձի շերտով)), կարող են ամրացվել հիմքն 
(ստվարաթղթե, գործվածքե և այլն) կամ փեղկերում (մետաղական, փայտե, 
պլաստիկե և այլն), ներառվում են` հայելային թերթեր (անկախ նրանից դրանք 
ենթարկվել են հետագա մշակման, թե ոչ, այդ թվում` տարբեր տեսակի և չափերի 
հայելիներ (կահույքի, տների ներքին կահավորանքի համար, զուգարանի հայելիներ, 
սեղանների հայելային մակերևույթներ, գրպանի հայելիներ, խոշորացնող և 
փոքրացնող հայելիներ, ետին դիտման (օրինակ` ավտոմեքենաների համար) 
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հայելիներ և այլն), ինչպես նաև հայելիներ (այդ թվում` փեղկերում), որոնց մի կողմում 
կան նկարներ (պայմանով, որ հիմնական գործառույթ է հանդիսանում հայելու 
գործառույթը)  

 

Բացառվում է` 

- որևէ լրացուցիչ մանրակների ավելացման միջոցով այլ արտադրատեսակների 
փոխակերպած հայելիները, օրինակ` բռնակներով մատուցարանների որոշ 
տեսակները (23.13.13) 

- հայելիները, որոնց հենակները կամ փեղկերը պարունակում թանկարժեք 
մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղների շերտով պատված մետաղներ (անկախ 
նրանից դրանք զարդարված են բնական կամ արհեստական մարգարտով, 
ադամանդներով կամ թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք այլ քարերով, թե ոչ) 

(32.12.13) 

- հայելիները, որոնց հենակները կամ փեղկերը պարունակում են բնական կամ 
արհեստական մարգարիտ ամ թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (32.22.14) 

- օպտիկական մշակված հայելիները (32) 

- այլ տարրերի հետ համակցված և խաղալիքների, խաղերի կազմության մեջ մտնող 
հայելիները (32.40) 

- 100 և ավելի տարվա հնություն ունեցող հայելիները  

23.12.13.300 Արտադրատեսակներ մեկուսիչ, բազմաշերտ ապակուց 
23.12.13.500 Հայելիներ ապակե, փեղկերով կամ առանց փեղկերի 
23.12.13.900 Հայելիներ ապակե, փեղկերով կամ առանց փեղկերի, այլ 
23.12.9 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.12.99 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հայելիների մշակման, մետաղապատման և թերթային ապակու վրա այլ 
պատվածքների իրականացման ծառայություններ 

23.12.99.000 Կորացրած և մշակված թերթապակու արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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23.13 Ապակի սնամեջ  
23.13.1 Ապակի սնամեջ 
23.13.11 Շշեր, բանկաներ, սրվակներ և այլ տարաներ ապակուց, բացի դեղասրվակներից. 

խցաններ, կափարիչներ և այլ խցանման միջոցներ ապակուց  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հյուսապատված շշեր, շշեր (ներառյալ` սիֆոններ), ֆիալաներ և համանման 
տարողություններ (տարբեր ձևի և չափերի)` կիրառվում են քիմիական նյութերի, 
խմիչքների, յուղերի, մսի լուծամզուքների, օծանելիքի հումքի, դեղագործական 
նյութերի, թանաքի, սոսնձի և այլնի պահման համար, ներառվում են տվյալ դիրքում 
նույնիսկ եթե հղկված են, հատված, ավազաշիթային մշակման ենթարկված, 
փորագրված կամ զարդարված (օրինակ` օծանելիքի սրվակներ, սպիրտային 
խմիչքների շշեր), զարդարված ժապավենով, հյուսապատած կամ տարբեր նյութերով 
(ծղոտով, ռաֆիումով, մետաղով և այլն) երիզած, բկանցքին կարող է ամրացվել փոքր 
բաժակ, կարող են հանդերձվել կաթոցիչներով, աստիճանավորվել (պայմանով, որ 
դրանք քիմիական և այլ լաբորատորիաներում օգտագործվող ամանեղենի տիպի չեն)  

- սափորներ, կճուճներ և համանման տարողություններ` կիրառվում են սննդամթերքի 
որոշ տեսակների (համեմունքներ, կերակրահյութեր, մրգեր, մուրաբաներ, մեղր և 
այլն), կոսմետիկական և հարդարման պատրաստուկների (դեմքի քսուքներ, մազերի 
լոսյոններ և այլն), դեղագործական արտադրատեսակների (քսադեղեր և այլն), 
աղտոտված մակերևույթների մաքրման միջոցների և այլնի տեղափոխման և 
պահման համար, ինչպես և շշերը, տվյալ արտադրատեսակները կարող են 
ենթարկվել ավազաշիթային մշակման, հատման, փորագրման և այլ 
գործողությունների  

- գլանաձև և համանման տարողություններ` կիրառվում են դեղագործական 
արտադրատեսակների տեղափոխման և պահման համար  

- կափարիչներ և այլ արտադրատեսակներ (սովորական ապակուց կամ 
բյուրեղապակուց, անկախ նրանից մշակված են թե ոչ), ապակե գնդիկներ 
(օգտագործվում են որպես խցաններ, հատվում են ապակե սալիկներից, գնդի ձև 
տալուց հետո ենթարկվում են մեխանիկական մշակման)  

 

Բացառվում է` 

- ապակե դեղասրվակները (23.19.23) 

- ամբողջապես կամ գերազանցապես կաշվով կամ կաշեփոխարինիչով պատված 
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շշերը և տափաշշերը (15.12.19) 

- Դյուարի անոթների և այլ վակուումային անոթների համար նախատեսված ապակե 
ներքին փորձանոթները (23.13.14) 

- սեղանի սպասք հանդիսացող ջրամանները, բաժակները և ապակե այլ 
տարողությունները (23.13.12) 

- մանկական սննդի համար նախատեսված շշիկները (23.13.12) 

- լաբորատորիաներում, դեղատներում օգտագործվող ապակե արտադրատեսակները 
(23.19.23) 

- տաղավարներում և խանութների ցուցափեղկերում տեղադրվող հատուկ 
ցուցադրական շշերը և ջրամանները (23.19.26) 

- հեղուկացիր -հոտազերծիչների (32.99.52) և վակուումային սարքերի (32.99.59) 
շշերը, տափաշշերը և այլն 

23.13.11.100 - 23.13.11.500 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 23.13.11 ենթակարգի 
պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով 

23.13.11.100 Բանկաներ պահածոյացման համար, խցաններ, կափարիչներ և 
արտադրատեսակներ համանման, ապակուց, տարողություններ, պատրաստված 
ապակե խողովակներից 

23.13.11.110 Բանկաներ պահածոյացման համար, խցաններ, կափարիչներ և 
արտադրատեսակներ համանման, ապակուց 

23.13.11.160 Տարողություններ, պատրաստված ապակե խողովակներից  
23.13.11.200 Շշեր անգույն ապակուց և տարողություններ այլ, ապակուց (բացի պահածոյացման 

համար բանկաներից) 
23.13.11.220 Տարողություններ այլ, ապակուց, 2,5 լ-ից ոչ պակաս տարողության (բացի 

պահածոյացման համար բանկաներից) 
23.13.11.280 Շշեր անգույն ապակուց, 2,5 լ-ից պակաս տարողության 
23.13.11.300 Շշեր գունավոր ապակուց, 2,5 լ-ից պակաս տարողության 
23.13.11.400 Տարողություններ ապակուց, խմիչքների, այլ սննդամթերքի և դեղագործական 

արտադրանքի համար, 2,5 լ-ից պակաս տարողության 
23.13.11.410 Տարողություններ ապակուց, խմիչքների և այլ սննդամթերքի համար, 2,5 լ-ից պակաս 

տարողության 
23.13.11.460 Տարողություններ դեղագործական արտադրանքի համար, 2,5 լ-ից պակաս 

տարողության 
23.13.11.500 Տարողություններ ապակուց, այլ ապրանքների տեղափոխման և փաթեթավորման 

համար  
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23.13.12 Անոթներ ըմպելիքի համար (գավաթներ) ապակուց, բացի ապակեխեցե 
անոթներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միայն ըմպելիքի համար նախատեսված անոթներ (բացի ապակեխեցեղենից)` 
պատրաստվում են սովորական ապակուց, բյուրեղապակուց, գծային ընդարձակման 
ցածր գործակից ունեցող ապակուց (օրինակ` բորասիլիկատային ապակուց), այդ 
թվում` ըմպանակներ և բաժակներ, գավաթներ, գարեջրի գավաթներ, ջրամաններ, 
մանկական սննդի շշիկներ, սափորներ, ապակին կարող է լինել անգույն, ներկած, 
մխած, հատած, փայլատած, փորագրած կամ որևէ այլ եղանակով մշակած, լինում են 
նաև հայելային ապակուց (օրինակ` բռնակներով մատուցարաններ), այլ նյութերի (ոչ 
թանկարժեք մետաղներ, փայտ և այլն) համակցվելու դեպքում դասակարգվում են 
տվյալ ենթակարգում եթե հստակորեն նույնականացվում են որպես ապակե 
արտադրատեսակներ  

 

Բացառվում է` 

- ապակեխեցեղենից արտադրատեսակները (23.13.13) 

- սովորաբար ապրանքների փոխադրման և պահման համար օգտագործվող շշերը, 
տափաշշերը, ջրամանները և սափորները (23.13.11) 

- տաղավարներում և խանութների ցուցափեղկերում տեղադրվող հատուկ 
ցուցադրական շշերը և ջրամանները (23.19.26) 

23.13.12.100 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց 
23.13.12.150 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, ձեռագործ, փորագրած կամ 

զարդարած ուրիշ եղանակով  
23.13.12.190 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, ձեռագործ, այլ 
23.13.12.300 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական մշակված 
23.13.12.350 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական մշակված, 

փորագրած կամ զարդարած ուրիշ եղանակով 
23.13.12.390 Անոթներ ըմպելիքի համար, կապարե բյուրեղապակուց, մեխանիկական մշակված, 

այլ 
23.13.12.500 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց պատրաստվածներից)  
23.13.12.530 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց պատրաստվածներից), 

փչովի, ներառյալ անոթներ` ձեռագործ  
23.13.12.550 Անոթներ ըմպելիքի համար (բացի կապարե բյուրեղապակուց պատրաստվածներից), 

մամլած 
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23.13.13 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, գրասենյակի և արդուզարդի պարագաներ, 
ներսույթի (ինտերիերի) զարդարանք և համանման արտադրատեսակներ 
ապակուց  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 սովորական ապակուց, բյուրեղապակուց, գծային ընդարձակման ցածր 
գործակցով ապակուց (օրինակ` բորասիլիկատային ապակուց) կամ 
ապակեխեցեղենից (օրինակ` խոհանոցի սպասքի պատրաստման համար) 
արտադրատեսակներ, ապակին կարող է լինել անգույն, հատված, փայլատած. 
փորագրած կամ որևէ եղանակով զարդարված, կարող են լինել նաև հայելային 
ապակուց (օրինակ բռնակներով մատուցարաններ), այլ նյութերի (ոչ թանկարժեք 
մետաղներ, փայտ և այլն) համակցվելու դեպքում դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում եթե հստակորեն նույնականացվում են որպես ապակե 
արտադրատեսակներ  

- սեղանի և խոհանոցի սպասք` օրինակ` ափսեներ, սալաթամաններ, 
շաքարամաններ, սոուսամաններ, մրգերի սկահակներ, խմորեղենի սկուտեղներ, 
ակրատի սկուտեղներ, սկահակներ, ճաշամաններ, ձվերի տակդիրներ, 
կարագամաններ, քացախի և համեմունքների անոթներ, սկուտեղներ 
(սպասքավորման համար), կերակրամաններ, մատուցարաններ, աղամաններ, 
դանակների տակդիրներ, սրճամաններ, խոհանոցի աստիճանավորած ամանեղեն, 
սեղաններին դրվող տակդիրներ, սրճաղացների կափարիչներ, կիտրոնամզիչներ, 
պանրի փոքր ափսեներ, սառույցի զամբյուղներ  

- արդուզարդի պարագաներ` օրինակ` պինդ և հեղուկ օճառի օճառամաններ, 
կեռիկներ և վերադրակներ, դիմափոշամաններ, բույրաջրերի սրվակներ, ատամի 
խոզանակների տակդիրներ 

- գրասենյակային ապակե պարագաներ, օրինակ` թղթաճնշիչներ, թանաքամաններ, 
գրքերի տակդիրներ, ամրակների տուփեր, գրիչների տակդիրներ, մոխրամաններ 

- ներքին կահավորության համար նախատեսված ապակե արտադրատեսակներ և 
ապակե այլ արտադրատեսակներ, օրինակ` սկահակներ, մրգերի գեղազարդ 
սկահակներ, արձանիկներ, արտադրատեսակներ` կենդանիների, ծաղիկների, 
տերևների, պտուղների և այլնի տեսքով, ակվարիումներ, նկարներով հուշանվերներ  

- հայելիների ձևի գեղազարդ արտադրատեսակներ, որոնք, տպանկարների 
առկայության պատճառով, հնարավոր չէ օգտագործել որպես հայելիներ  
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Բացառվում է` 

- ըմպելիքի համար նախատեսված անոթները (23.13.12) 

- ապակե դեղասրվակները (23.15.23) 

- ապրանքների տեղափոխման և պահման համար օգտագործվող շշերը, մեծաշշերը, 
սափորները և կճուճները (23.13.11) 

- ապակենկարների և համանման ապակիները (23.15.26) 

- ներքին կահավորության համար նախատեսված որոշ արտադրատեսակները 
(օրինակ` ապակե ուլունքից արհեստական ծաղիկները և տերևները և զոդալամպի 
միջոցով մշակված ապակե զարդարանքները) (23.15.26) 

- Դյուարի անոթների և վակուումային այլ անոթների ապակե ներքին փորձանոթները 
(23.13.14) 

- լաբորատորիաներում, դեղատներում կիրառվող ապակե արտադրատեսակները 
(23.15.23) 

- տաղավարներում և խանութների ցուցափեղկերում տեղադրվող հատուկ 
ցուցադրական շշերը և սափորները (23.19.26) 

- հեղուկացիր -հոտազերծիչների (32.99.52) և վակուումային սարքերի (32.99.59) 
շշերը, տափաշշերը և այլն 

- լամպերը, լուսավորման սարքերի ամրանները և դրանց մասերը (23.19.24) 

23.13.13.100 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից) կապարե 
բյուրեղապակուց, փչովի, ձեռագործ  

23.13.13.300 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից) կապարե 
բյուրեղապակուց, փչովի, մեխանիկական հավաքման 

23.13.13.500 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի (բացի ըմպելիքի համար անոթներից), 
ապակուց, 5Х10-6/К-ից ոչ ավելի գծային ընդարձակման գործակցով և 00C-ից մինչև 
3000C ջերմաստիճանի միջակայքով 

23.13.13.600 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի, գրասենյակի պարագաներ, արդուզարդի 
պարագաներ, արտադրատեսակներ տնային կահավորության և համանման 
նպատակների համար, ապակեխեցեղենից  

23.13.13.700 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի, ապակուց, մխված, մեխանիկական մշակման, 
ներառյալ ակվարիումներ (բացի ապակեխեցեղենի, կապարե բյուրեղապակու 
սպասքից, ըմպելիքի համար անոթներից) 

23.13.13.800 Սպասք ճաշի և ամանեղեն խոհանոցի ապակուց, ձեռքի մշակման (բացի 
ապակեխեցեղենի, կապարե բյուրեղապակու սպասքից, ըմպելիքի համար 
անոթներից) 
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23.13.14 Ապակե փորձանոթներ Դյուարի անոթների կամ այլ վակուումային անոթների 
համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- Դյուարի անոթների և ցանկացած այլ վակուումային անոթների համար 
նախատեսված ներքին ապակե փորձանոթներ` պատրաստվում են սովորական 
ապակուց կամ ընդարձակման փոքր գործակից ունեցող ապակուց, սովորաբար 
ունենում են առավել կամ նվազ գնդաձև տեսք և կրկնակի կողապատեր, 
արծաթազօծած կամ ոսկեզօծած ներքին մասերով (կողապատերը զոդակցվում են 
դրանց արանքից օդը հանելուց հետո), կարող են մշակվել կամ չմշակվել, ունենալ 
ցանկացած տեսակի կափարիչ (ինչպես ամրացված, այնպես և առանձին 
ներկայացված) կամ լինել առանց կափարիչի  

 

Բացառվում է` 

- Դյուարի անոթի կամ վակուումային այլ անոթների կերպափոխած 
ամբողջականորեն կամ մասնակի պաշտպանիչ թաղանթով ներքին փորձանոթները 
(32.99.59) 

- ապակե խաղալիքները (32.40) 

23.13.14.000 Ապակե փորձանոթներ Դյուարի անոթների կամ այլ վակուումային անոթների համար  

23.13.9 Սնամեջ ապակու մաքրամշակման ծառայություններ. սնամեջ ապակու 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 
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23.13.91 Ըմպելիքների համար ապակե անոթների և սեղանի ու խոհանոցի այլ ապակե 
սպասքի մաքրամշակման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե արտադրատեսակների 
խածատման և ծածկապատման ծառայություններ 
- ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե արտադրատեսակների 
փորագրման (օրինակ` մակնշման) ծառայություններ 
 
- սեղանի կամ խոհանոցի սպասքավորման համար նախատեսված բաժակների և 
ապակե արտադրատեսակների մետաղապատման և այլ պատվածքների 
իրականացման, փորագրման ծառայություններ 

  

Բացառվում է` 
- ապակու վրա տպման ծառայությունները, տես 18.12.16 
- բաժակների դրոշմադրվագման ծառայությունները (18.12.19) 

23.13.91.100 Ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե արտադրատեսակների 
խածատման և ծածկապատման ծառայություներ 

23.13.91.200 Ըմպելիքի համար ապակե անոթների և համանման ապակե արտադրատեսակների 
փորագրման, մշակման ծառայություներ 
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23.13.92 Ապակե տարայի մաքրամշակման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
- փոխադրման կամ փաթեթավորման համար օգտագործվող ապակե տարայի 
(օրինակ` շշերի, սննդի և ըմպելիքների, դեղագործական արտադրատեսակների կամ 
կոսմետիկական միջոցների համար ապակե տարայի) խածատման, ծածկապատման 
և փորագրման (օրինակ` մակնշման) ծառայություններ 
 
- փաթեթավորման և փոխադրման համար նախատեսված, սննդամթերքի, բժշկական 
կամ կոսմետիկական պատրաստուկների շշերի, մետաղապատման և այլ 
պատվածքների իրականացման, փորագրման ծառայություններ  

 
Բացառվում է` 
 
- ապակու վրա տպման ծառայությունները, տես 18.12.16 
- տեխնիկական ապակու ստուգման և աստիճանանշման ծառայությունները, տես 
23.19.91 
- ապակե դեղասրվակների մաքրամշակման ծառայությունները, տես 23.19.91 
- ապակե շշերի լվացման ծառայությունները, տես 81.29.19 
 
- բաժակների դրոշմադրվագման ծառայությունները (18.12.19) 

- տեխնիկական ապակու հարմարեցման և չափազատման ծառայությունները 
(23.19.91) 

- ապակե դեղասրվակների մշակման ծառայությունները (23.19.91) 

- ապակե մեկուսիչների նորոգման ծառայությունները (23.19.91) 

23.13.92.000 Ապակե տարայի մաքրամշակման ծառայություններ 
23.13.99 Սնամեջ ապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.13.99.000 Սնամեջ ապակու արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.14 Ապակեթելք 

 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- ապակեթելքեր (բնական տեսքի) և ապակեթելքեր (ներառյալ` ապակեբամբակ), 
որոնք մշակման արդյունքում ստացել են տարբեր ձևեր, ինչպես նաև ապակեթելքեր 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ապակեթելքը ստացվում է միմյանց զուգահեռ 
դասավորված տարրական թելեր (սովորաբար` 5-ից 15 միկրոն տրամագծի) ունեցող 
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ապակեգործվածքից (թելերը կապակցող նյութի միջոցով (սովորաբար պլաստմասսե) 
միացված են միմյանց և ձևավորում են քուղ), (ապակեբամբակն իրենից 
ներկայացնում է սիլիցիումի օքսիդի ոչ պակաս 60% պարունակություն ունեցող 
հանքային բամբակ կամ սիլիցիումի օքսիդի 60%-ից պակաս, ալկալիական մետաղի 
օքսիդի 5%-ից ավելի կամ բորի օքսիդի 2%-ից ավելի պարունակություն ունեցող 
հանքային բամբակ), ի տարբերություն բուսական կամ կենդանական ծագման 
թելքերի ապակելքերը պակաս առաձգական են, չեն ձգվում, ունեն բարձր 
ամրություն, չեն այրվում, հակված չեն փտման, մաշակայուն են և հակված չեն 
թթուների ազդեցության, վատ են հաղորդում էլեկտրականություն, որոշ դեպքերում 
նաև ջերմություն և ձայն, խոնավածուծ չեն, ստացվում են մեխանիկական 
կորզանման, կենտրոնախուսակի մեջ կորզանման, ազդանյութի հոսքի միջոցով 
կորզանման եղանակով, ներառում են որևէ արտադրատեսակի ձև չունեցող 
ապակեբամբակ, հատած ժապավեններ, հաստաթելեր, մանվածքներ և ոլորաթելեր, 
գործվածքներ (ներառյալ նեղ երիզներ), նուրբ գործվածքներ (շղարշներ), ցանցեր, 
խսիրներ, ներքնակներ, և համանման չգործած արտադրատեսակներ, 
վարագույրներ, դրապներ և ապակեգործվածքից այլ արտադրատեսակներ, 
«քիմիական բանվածքներ» (այսինքն բանվածք, որի թելքը կազմված է 
ապակեթելքից) 

 

Բացառվում է` 

- ապակեբամբակի մամլմամբ կամ պլաստմասսայով տոգորված ապակեթելքի 
շերտերի վերադրմամբ ստացված կիսապատրաստվածքները և 
արտադրատեսակները (եթե դրանք կոպիտ են և հետևաբար կորցրել են 
ապակեթելքից արտադրատեսակի հատկանիշը) (22) 

- հանքային բամբակը և դրանից արտադրատեսակները (23.99.19) 

- ապակեթելքային գործվածք հանդիսացող նյութ պարունակող և երկու կողմերից 
ասֆալտի կամ համանման նյութի շերտով պատված, տանիքների երեսարկման 
համար նախատեսված սալերը (23.99.12) 

- ապակեթելքից միջնաշերտով բազմակող մեկուսիչ անոթները (23.12.13) 

- ապակեթելքից օպտիկական մալուխները (27.32), էլեկտրամեկուսիչները (23.43.10), 
մեկուսիչ նյութից կցամասերը (23.43.10) 

- օպտիկական թելքերը, փնջերը և մալուխները (26.70.21) 

- ապակեթելքից տիկնիկային կեղծամները (32.40.13), արհեստական խեժով 
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շեղջաքարացրած ապակեթելքից կարթերը (32.30.16) 

- ապակեթելքից խոզանակները (32.91) 

- որևէ նյութից բանվածքը, որում մասնակիորեն օգտագործվում է ապակեթելք 
(13.99.12) 

- շտապելային թելքից կամ ապակեթելքից գործվածքները (13.20.41) 

23.14.1 Ապակեթելք 
23.14.11 Ժապավեններ, հաստաթելեր, մանվածք ապակեթելքից և հատած ապակեթելք  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատած ոլորաթելեր` ստացվում են բազմաթիվ զուգահեռ թելեր պարունակող 
փնջերի հատմամբ, սովորաբար օգտագործվում են ամրության տրման համար 
(օրինակ` պլաստմասսե կամ շինարարական լուծույթներին) 

- հաստաթելեր` սովորաբար կազմված են չոլորած կամ թեթևակի ոլորած (1մ-ի վրա 5 
ոլորքից պակաս) երկար (անընդհատ) թելերով մեկ կամ ավելի փնջերի 
միացություններից, կիրառվում են անընդհատ ապակեմանվածքների թելերի 
արտադրության, ինչպես նաև ապակեգործվածքների արտադրության համար 

- ժապավեններ` կազմված են շտապելային կարճ թելքերից (սովորաբար 380 մմ-ից 
պակաս երկարության), զուգահեռ, որպես քուղ միացված շտապելային թելքերը 
համանման են չոլորած կամ թեթևակի ոլորած (1մ-ի վրա 5 ոլորքից պակաս) 
փնջերին, սովորաբար կիրառվում են շտապելային մանվածքի, ինչպես նաև 
հաղորդալարերի և մալուխների արտադրության համար  

- ոլորքաթելեր` անընդհատ թելից կամ շտապելային թելքից  

 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 23.14.1 կարգի 
պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով 

23.14.11.100 Թելեր ապակեթելքից (հատած ոլորաթելեր), 3 մմ-ից ոչ պակաս և 50 մմ-ից ոչ ավելի 
երկարության 

23.14.11.300 Հաստաթելեր ապակեթելքից  
23.14.11.500 Մանվածքներ և հատած ոլորաթելեր ապակեթելքից  
23.14.11.700 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, շտապելային  
23.14.12 Ցանցեր, խսիրներ, կտավներ, ներքնակներ, սալեր և այլ արտադրատեսակներ 

ապակեթելքից, բացի ապակեգործվածքից  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խսիրներ` իրենցից ներկայացնում են կամայական դասավորած հարյուրավոր 
զուգահեռ թելերից (թելերը կարող են լինել կտրած կամ չկտրած և միմյանց են 
միացվում կապակցող նյութի կամ հյուսքի միջոցով, կարող են ձեռքով, հատ առ հատ 
հանվել, չվնասելով խսիրը) կազմված ապակե լարից հարթ ամրանավորող 
արտադրատեսակներ  

- նուրբ գործվածքներ (շղարշներ)` իրենցից ներկայացնում են կամայական 
տեղաբաշխված, ապակեթելքի առանձին թելերից կազմված չգործած գործվածքներ, 
թելերը միացվում են կապակցող նյութի միջոցով, մամլվում, երբեմն դրանց 
կազմության մեջ ներառվում են ամրանավորող թելեր (հիմնականում` երկայնակի 
տեղաբաշխված), առանձին թելերը հանելու դեպքում գործվածքը կարող է վնասվել, 
ունեն անփոփոխ, 5 միլիմետրը չգերազանցող հաստություն  

- չգործած այլ գործվածքներ (չներառված ուրիշ խմբավորումներում) 

- ապակեթելքից այլ արտադրատեսակներ, այդ թվում` խողովակների մեկուսացման 
միջադիրներ և փաթույթներ, ոչ մանածագործվածքային զանգվածային թելքերի կամ 
փաթիլների տեսքով (զանգվածը կազմված է խառնած, տարբեր երկարության 
առանձին թելքերից, կիրառվում են ջերմամեկուսացման և ձայնամեկուսացման 
համար և փաթեթավորած են հակերում կամ թղթե փաթեթներում 

23.14.12.100 Ներքնակներ ապակեթելքից, չգործած, ներառյալ ապակեբամբակ  
23.14.12.300 Գործվածքներ ապակեթելքից (ներառյալ ապակեբամբակ), նուրբ (շղարշներ) 
23.14.12.500 Պաստառներ չգործած, թաղիքներ, ստվարաթուղթ, ապակեթելքից 
23.14.12.900 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, այլ  
23.14.12.930 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից, ոչ մանածագործվածքային թելքերից, 

զանգվածով կամ փաթիլների տեսքով 
23.14.12.950 Միջադիրներ և փաթույթներ խողովակների մեկուսացման համար, ապակեթելքից  
23.14.12.990 Արտադրատեսակներ ապակեթելքից այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
23.14.9 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.14.99 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.14.99.000 Ապակեթելքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.19 Այլ ապակի, ներառյալ տեխնիկական արտադրատեսակներ ապակուց 
23.19.1 Այլ ապակի, կիսամշակ 
23.19.11 Ապակի չմշակված` բլոկներով, ապակի գնդերի (բացի մանրագնդերից), ձողերի 

կամ խողովակների ձևով  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ապակու ջարդոն և մնացուկներ ապակու բոլոր տեսակների` առաջանում են 
ապակու արտադրության արդյունքում (ներառյալ հալքանոթի հարևանությամբ 
թափված և այնուհետ օգտահանված ապակի), սովորաբար բնութագրվում են սուր 
ծայրերի (բեկորների) առկայությամբ 

- ապակու (ներառյալ «արծնապատած») զանգվածներ` որոշակի կիրառություն 
չունեցող, ապակու սովորական տարատեսակների համեմատ ունեն բարձր 
հալունություն և խտություն, սովորաբար լինում են անլուսաթափանց, երբեն նաև 
թափանցիկ, կարող են լինել անգույն կամ ներկած, ներառվում են եթե ունեն 
զանգվածի բնույթ (կտորներով կամ սալերով), կիրառվում են ապակիների այլ 
տեսակների գունավորման կամ անլուսաթափանցման բնույթ տալու, զարդերի 
պատրաստման, զոդալամպով մշակման, խեցեղենի արծնապատման և այլնի համար, 
ներառում են նաև շիկացման լամպերի հիմնատակերի հպակային սեղմակների 
մեկուսացման համար կիրառվող, հալման ցածր աստիճանի կետ ունեցող ապակե 
զանգվածներ (բնութագրվում են մանգանի երկօքսիդի բարձր պարունակությամբ, 
ինչը տալիս է սև երանգ և այդպիսով, անտեսանելի դարձնում հիմնատակի ներքին 
մանրակները) 

 

23.19.11.300 և 23.19.11.11.500  ստորադիրքերը ներառում են միայն չմշակած 
(այսինքն կաղապարումից, ձգումից և փչումից հետո մշակման չենթարկված 
(բացառությամբ ձողերի և խողովակների տեսքով հատման կամ ծայրերի 
համակցման/կաղապարման դեպքերի, երբ բեռնման և բեռնաթափման 
աշխատանքների վտանգավորության նվազեցման նպատակով դրանք 
համահարթեցվում են)) կիսապատրաստվածքներ, անկախ նրանից դրանք 
ենթարկվում են հետագա մշակման թե ոչ, այդ թվում` ապակե պինդ գնդեր 
(սովորաբար պատրաստվում են կաղապարման և մամլման միջոցով 
(երկպարուրակային փոխակրիչների վրա), ի թիվս այլ նպատակների, կիրառվում են 
նաև ապակեթելքի արտադրությունում (որպես հումք) կամ վիմագրական թիթեղների 
պատրաստման աշխատանքներում, գնդերը պետք է լինեն չմշակված (այսինքն` 
ունենան այնպիսի տեսք, որը ստացել են կորզանման կամ պահանջվող 
երկարությամբ հատման (ընդ որում` հատման տեղերը պարզապես մաքրամշակվում 
են) արդյունքում)), տարբեր տրամագծի ապակե ձողիկներ և խողովակներ 
(սովարաբար ստացվում են ձգման միջոցով, կիրառվում են տարբեր նպատակների 
համար (օրինակ` քիմիական և արդյունաբերական սարքերում, 
մանածագործվածքային արդյունաբերությունում, ջերմաչափերում, 
դեղասրվակներում, էլեկտրական և էլեկտրոնային լամպերում կամ զարդերում), որոշ, 
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լյումինեսցենտային լամպերի խողովակները (հիմնականում օգտագործվում են 
գովազդում) պատրաստվում են միջնորմներով), ներառվում են նաև երիզների, 
ձողիկների և խողովակների տեսքով «արծնապատած» ապակիներ, ինչպես նաև 
պահանջվող կամ կամայական երկարությամբ հատված ապակե (ապակու զանգվածի 
մեջ ֆլուորեսցենտացնող նյութ պարունակող) խողովակներ 

 

Բացառվում է` 

- գնդերի, ձողիկների և խողովակների տեսքով մշակած արտադրատեսակները և 
դրանց մասերը (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում, օրինակ` 
23.19.21, 23.19.23, 23.19.26 կամ 33)  

- մշակած և ակնհայտորեն որոշակի կիրառման համար չնախատեսված մասերը 
(23.19.26) 

- ապակե խաղալիք-գնդիկները (32.40) 

- կաղապարումից հետո հղկված և որպես շշերի խցաններ օգտագործվող ապակե 
գնդիկները (23.13.11) 

- գնդաձև ապակե հատիկները (1 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով մանրագնդեր) 
(կիրառվում են ճանապարհային նշանների թիթեղների, անդրադարձիչների, 
կինոէկրանների պատրաստման, օդագնացական ռեակտիվ շարժիչների կամ 
մետաղական մակերևույթների մաքրման և այլնի համար) (23.19.26) 

Բացառվում է` 

- փոշու, հատիկների կամ փաթիլների տեսքով ապակիները (ներառյալ ապակու 
զանգվածը և «արծնապատած» ապակին) (20.30.21) 

23.19.11.300 Ապակի գնդերի, ձողիկների տեսքով, չմշակած  
23.19.11.500 Ապակի խողովակների տեսքով, չմշակած  
23.19.12 Սալարկման բլոկներ, աղյուսներ, սալիկներ և այլ արտադրատեսակներ մամլած 

կամ կաղապարած ապակուց. ապակենկարներ (վիտրաժներ) և համանման 
ապակիներ. փրփրապակի բլոկներով, սալերով կամ համանման ձևերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ապակիներ ապակենկարների (վիտրաժների) համար և համանման ապակիներ` 
կազմված են ապակե պանելներից, վարդակներից և այլնից (պատրաստման 
ընթացքում կարող են ավելացվել ներկանյութեր, պատրաստումից հետո ներկած 
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մակերևույթով կամ հնաոճ ապակուց), ցանկացած ձևի, կապարե խորշերով, երբեմն 
ուժեղացվում են նաև մետաղե ձողիկներով  

- բազմախորշային ապակիներ կամ փրփրապակիներ (բլոկներով, պանելներով, 
սալիկներով, սնամեջ ձևի և այլն)` սովորաբար ստացվում են սեղմված օդի շթով 
փչահարված հալած ապակուց կամ հալած ապակուց, որի մեջ ներածվել են 
գազագոյացնող նյութեր, արդյունքում ստացվում է անգույն կամ ներկած ապակի 
(կառուցվածքայնորեն նման է չեչաքարի), տեսակարար կշիռը չի գերազանցում 0.5-ը 
(կիրառվում է որպես խցանի փոխարինիչ), հեշտությամբ գայլիկոնվում է, սղոցվում, 
հանդիսանում է լավ ջերմա- և ձայնամեկուսիչ, ինչպես նաև ձայնակլանիչ  

 

Բացառվում է` 

- 23.11.11, 23.11.12 և 23.12.11 ենթակարգերի ապակե արտադրատեսակները  

- բազմապատ մեկուսիչ ապակիները (23.12.13) 

- խճանկարային խորանարդիկներից պատրաստված պանելները և գեղազարդային 
այլ արտադրատեսակները (23.19.26) 

- 100 տարուց ավելի հնություն ունեցող լապտերները  

23.19.12.000 Սալարկման բլոկներ, աղյուսներ, սալիկներ և այլ արտադրատեսակներ մամլած կամ 
կաղապարած ապակուց. ապակենկարներ (վիտրաժներ) և համանման ապակիներ. 
փրփրապակի բլոկներով, սալերով կամ համանման ձևերով  

23.19.2 Ապակի տեխնիկական և այլ ապակի  
23.19.21 Ապակե բաց անոթներ, դրանց ապակե մասերը էլեկտրական լամպերի, 

էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ համանման 
արտադրատեսակների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բաց ապակե անոթներ (գնդաձև և խողովակաձև)` ցանկացած ձևի և չափերի, 
առանց կցամասերի, լուսավորման կամ այլ նպատակների (շիկացման լամպեր, 
գազապարպումային լամպեր, ռենտգենյան խողովակներ, ռադիոտեխնիկական 
լամպեր, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակներ, ենթակարմիր լամպեր և այլն) 
համար նախատեսված էլեկտրական և էլեկտրոնային լամպերի ու էլեկտրոնային 
խողովակների պատրաստման համար, կարող են լինել փայլատած, ներկած, 
փայլատ, մետաղապատ, ֆլուորեսցենտային նյութով պատած, կարող են 
պատրաստվել սովորական ապակուց, բյուրեղային ապակուց կամ հալած քվարցից, 
ներառում են նաև ապակե անոթների մասեր (օրինակ` հեռուստացույցների 
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էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների դիմային մասեր և կոներ, լուսարձակների 
գնդաձև ցոլարձակներ)  

- նեղացված ծայրերով (նախատեսված` էլեկտրալամպերի համար) կամ պահանջվող 
կերպ կորացրած (գովազդային մակագրությունների և պատկերների համար) 
խողովակներ, կարող են պատրաստվել սովորական ապակուց, բյուրեղային 
ապակուց կամ հալած քվարցից 

- ֆլուորեսցենտային նյութով (օրինակ`ցինկի սիլիկատով, կադմիումի բորատով, 
վոլֆրամաթթվական կալցիումով) պատված խողովակներ, կարող են պատրաստվել 
սովորական ապակուց, բյուրեղային ապակուց կամ հալած քվարցից  

 

Բացառվում է` 

- պահանջվող երկարությամբ հատված ապակե խողովակները (անկախ նրանից 
դրանց ծայրերը հալած են թե այլ եղանակով հարթած), ինչպես նաև խողովակները, 
որոնց պատրաստման ընթացքում ապակե զանգվածի մեջ ավելացվել են 
ֆլուորեսցենտող նյութեր (օրինակ` նատրիումի ուրանատ) (23.11.19) 

- զոդված կամ լամպերի կցամասերով ապակե գլանանոթները, խողովակները և 
անոթները, ինչպես նաև պատրաստի լամպերը և լուսավորման սարքերը (27.40, 
27.90, 32.50.10) 

23.19.21.000 Ապակե բաց անոթներ, դրանց ապակե մասերը էլեկտրական լամպերի, 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների կամ համանման արտադրատեսակների 
համար  

23.19.22 Ապակիներ ժամացույցների կամ ակնոցների համար, չենթարկված օպտիկական 
մշակման. սնամեջ ապակե գնդեր և այդպիսի ապակիների պատրաստման 
համար դրանց սեգմենտները      
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ծռած, կորացրած, սնամեջ ապակիներ` ցանկացած ձևի և չափերի, զուգահեռ 
մակերևույթներով կամ առանց դրանց (օգտագործվում են որպես ժամացույցների 
ապակիներ), ապակիներ` լուսանկարների եզրակալման համար, մեդալիոնների, 
խոնավաչափերի, բարոմետրերի և համանման սարքերի համար (ապակիները 
նախատեսված են թվարկված արտադրատեսակների մակերևույթների 
պաշտպանության համար (նույնիսկ եթե դրանք նախատեսված են դիտման 
լաբորատոր ապակիների պատրաստման կամ հայելիների արտադրության համար)) 

- կորացրած և այլ ապակիներ, օրինակ` արևապաշտպանիչ և այլ ակնոցների համար 
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(բայց` ոչ տեսողության շտկման ակնոցների համար), ի տարբերություն շտկող 
ակնոցների համար կիրառվող ապակիների դրանց համար կիրառվում են առավել 
վատորակ ապակիներ  

- ապակիներ (ներառյալ ապակե նախապատրաստվածքներ, մամլած կամ ձուլած 
(բայց օպտիկական չմշակած) ապակե կաղապարներ)` տեսողության շտկման 
ակնոցների համար 

 

Բացառվում է` 

- սնամեջ ապակիները (23.11.12, 23.12.11, 23.12.12) 

- օպտիկական տարրերը (23.19.26) 

- լաբորատորիաներում աշխատանքի համար նախատեսված ակնոցների 
ապակիները (մշակված այնպես, որպեսզի ապահովվեն անօդանցիկությունը) 
(23.19.23) 

- տեսողության շտկման ակնոցների կամ հպակային ոսպնյակների օպտիկական 
մշակած ապակիները (33)            

23.19.22.000 Ապակիներ ժամացույցների կամ ակնոցների համար, չենթարկված օպտիկական 
մշակման. սնամեջ ապակե գնդեր և այդպիսի ապակիների պատրաստման համար 
դրանց սեգմենտները                  

23.19.23 Ապակե արտադրատեսակներ լաբորատոր, հիգիենիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղասրվակներ ապակուց  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լաբորատորիաներում (հետազոտական, դեղագործական, արտադրական և այլն) 
կիրառվող ապակե արտադրատեսակներ (ներառյալ հատուկ մեծ շշեր 
(գազալվացիչներ, ազդանյութերի համար, Վուլֆի անոթներ և այլն), հատուկ 
խողովակներ (գազերի լվացման, չորացման, խտացման, զտման համար, բյուրետներ, 
փորձանոթներ և այլն), սանդեր, թորման համար նախատեսված անոթներ, 
աստիճանավորած անոթներ, մշակաբույսերի աճեցման համար նախատեսված 
անոթներ, ծավալաչափական անոթներ, հատուկ ամբարներ (վակուումային, 
շրջասեղմած), հատուկ կաթոցիչներ (չափազատված և այլն), թորանոթներ, 
բյուրեղացման թասեր, չորացման գլաններ, զտիչ սկավառակներ և թիթեղներ, 
գդալներ, ցամաքեցուցիչներ, դիալիզներ, գազապաղիչներ, թորման 
սարքավորումների ընդունիչներ, հատուկ ձագարներ (փակիչ ծորակներով, գնդաձև և 
այլն), գլաններ, հալքանոթներ, զտիչ հալքանոթներ, հատուկ փորձանոթներ (կոնաձև, 
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մի քանի բկանցքներով և այլն), հատուկ սպիրտայրոցներ, կշեռքների նժարներ, 
կաթոցիկներ, տարբեր ձևի վակուումային անոթներ (չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում), լվացման անոթներ, փակիչ ծորակներ, մածկաթիակներ, 
անոթներ (նստվածքային, զտիչ, բազմաբկանցքային և այլն), թրծատուփեր, 
հալքանոթների տակդիրներ, մանրադիտակների սլայդներ), դեղագործական և 
հիգիենիկ ապակե արտադրատեսակներ (արտադրատեսակներ, որոնք բժշկի 
մասնակցություն չեն պահանջում, օրինակ` ծայրապանակներ (ներարկիչների, 
հոգնաների), բադանոթներ, դնովի թասեր, գիշերային միզանոթներ, թքամաններ, 
բժշկական բանկաներ, աչքերի լվացման բաժակներ, ներշնչակներ, վիրաբուժական 
թելերի կոճեր), կարող են լինել չափազատված կամ աստիճանավորած, 
դեղագործական և անձնական հիգիենայի արտադրատեսակները կարող են 
պատրաստվել սովորական ապակուց, լաբորատոր սարքավորանքը պատրաստվում է 
բորասիլիկատային ապակուց, հալած քվարցից կամ հալած այլ սիլիկահողերից 
(պայմանավորված դրանց քիմիական բարձր դիմացկունությամբ և ընդարձակման 
ցածր գործակցով)  

- դեղասրվակներ` պատրաստվում են արտաձգման մեթոդով ստացվող ապակե 
խողովակներից, օգտագործվում են (զոդումից հետո) որպես տարողություններ 
(շիճուկների և դեղագործական այլ արտադրատեսակների, հեղուկ վառելիքի 
(օրինակ` հրահանների համար նախատեսված բենզինով սրվակներ), քիմիական 
նյութերի և այլնի համար)  

Բացառվում է` 

- ապրանքների տեղափոխման և պահման համար նախատեսված տարողությունները 
(23.13.11) 

- երբեմն լաբորատորինաերում կիրառվող ժամացույցների սովորական ապակիները 
(23.19.23) 

- ցուցադրական հատուկ փորձանոթները և արդյունաբերական արտադրությունում 
կիրառվող ապակե արտադրատեսակները (23.19.26) 

- ներմաշկային ներարկման համար նախատեսված ներարկիչները, սնամեջ 
ասեղները և բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
այլ գործիքները (26.60.12) 

- ջրաչափերը և համանման լողանային սարքերը, ջերմաչափերը, հրաչափերը և 
ճնշաչափերը (բարոմետրերը) (26.51.51) 

- հեղուկի հոսքի ուժի և այլնի չափման ու հսկման սարքերը և գործիքները (26.51.52) 
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- ֆիզիկական և քիմիական անալիզի համար նախատեսված սարքերը և գործիքները 
(26.51.53) 

23.19.23.300 Ամանեղեն լաբորատոր, հիգիենիկ, դեղագործական, աստիճանավորած կամ ոչ 
աստիճանավորած 

23.19.23.500 Դեղասրվակներ ապակե, փաթեթավորման համար  
23.19.24 Ապակե մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, լուսատու 

ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լուսատուների և ամրանների, լուսավորվող նշանների, անվանումների ցուցնակների 
և համանման արտադրատեսակների` հստակ նույնականացվող մասեր (չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում) 

23.19.24.000 Ապակե մանրակներ լամպերի և լուսավորման արմատուրաների, լուսատու 
ցուցանակների և համանման արտադրատեսակների համար  

23.19.25 Ապակե էլեկտրական մեկուսիչներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական մեկուսիչներ (միայն ապակե) (օգտագործվում են էլեկտրական 
հոսանքի հաղորդալարերի ամրացման, օժանդակման կամ ուղղորդման համար, 
միևնույն ժամանակ էլեկտրական առումով դրանք մեկուսացնելով միմյանցից, հողից), 
այդ թվում` կախովի մեկուսիչներ (կախովի մեկուսիչ շարաններ, գնդերի, զանգերի, 
հոլովակների և այլնի տեսքով մեկուսիչներ), կոպիտ մեկուսիչներ (նախատեսված են 
ցանցային կամ հեռագրային սյուներին, պատերին, առաստաղին, հատակին և այլնին 
տեղադրման համար (մեխերի, պտուտակների, հեղույսների և այլնի միջոցով), կարող 
են ունենալ տարբեր ձևեր (զանգերի, կոների, գլանների, կոճակների, հոլովակների)), 
ներածական մեկուսիչներ (օգտագործվում են պատերի և այլնի միջով մալուխների և 
հաղորդալարերի անցկացման համար, կարող են լինել տարբեր ձևերի (կոնի, 
կրկնակի կոնի, կրկնակի մեկուսիչների, կցորդիչների, խողովակների և խողովակաձև 
արմունկների))  

23.19.25.000 Ապակե էլեկտրական մեկուսիչներ 
23.19.26 Ապակե արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- օպտիկական մշակման չենթարկված և մինչ ողորկումը մեկ կամ մի քանի 
գործողություններ անցած արտադրատեսակներ (սկավառակների կամ ոսպնյակների 
նիստերի պարզ հղկումը (առանց հետագա մշակման) օպտիկական մշակում չի 
համարվում), ներառվում են նաև շրջանակի մեջ տեղադրված, անդրադարձնող 
մակերևույթին տեղակայված կամ ամրացված արտադրատեսակներ 

- ճանապարհային անդրադարձիչ նշաններին (օրինակ` պանելներին, թիթեղներին, 
սյուներին) տեղակայման համար նախատեսված ապակե արտադրատեսակներ 
(անգույն կամ ներկած) կամ հեծանիվների, ավտոմեքենաների և այլնի ցոլարձակներ, 
լինում են ուռուցիկ, կիսագնդաձև կամ հարթ, զուգահեռ ակոսիկներով, ունեն 
ուղղորդված լույսի անդրադարձման հատկություն (օրինակ` ավտոմեքենայի 
ցոլալապտերներ) 

- ապակե օպտիկական տարրեր (անգույն գամ ներկած)` լինելով օպտիկապես 
չմշակված, դրանք պատրաստվում են այնպես, որ տալիս են պահանջվող 
օպտիկական էֆեկտ (օրինակ` ավտոմեքենայի ցոլալապտերների, կայանման 
լույսերի, ուղղության ցուցիչների, եզրաչափքային հեծանիվների և մոտոցիկլների, 
ճանապարհային ցուցանակների, ազդալողանների որոշ տեսակների, բաշխիչ 
վահանների և պանելների ոսպնյակներ և համանման արտադրատեսակներ, ինչպես 
նաև որոշ խոշորացնող պարզ ապակիներ) 

- օպտիկական տարրերի նախապատրաստվածքներ և օպտիկական մշակում 
պահանջող օպտիկական տարրեր  

- խճանկարի համար նախատեսված խորանարդիկներ (սովորաբար` ներկած կամ մեկ 
ոսկեզօծ մակերևույթով), փոքր ապակե ուղղանկյուններ և այլ հարթ ձևեր, 
արծաթազօծած կամ ոչ, պատերի, կահույքի և այլնի երեսարկման համար (անկախ 
նրանից, դրանք ունեն թղթե, ստվարաթղթե, գործվածքե կամ այլ հիմք թե ոչ), 
ներառվում են նաև ապակու (սովորաբար` ծիածանաքարե ապակու) 

փոքր ներկած բեկորներ, որոնք ներմղվում են ցեմենտե մակերևույթին` (օրինակ` 
շենքերի ճակատամասերին զարդապատկերների ստացման համար)  

- ապակե ուլունքներ (կիրառվում են օրինակ` մանյակներում, համրիչներում, 
արհեստական ծաղիկներում, մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
զարդարման համար, պայուսակների հարդարման համար և այլն, կամ որպես 
էլեկտրամեկուսիչ)` ներկած կամ չներկած ուլունքահատերի տեսքով, 
արտադրատեսակներին կարող են տրվել տարբեր ձևեր (գնդի, կիսագնդի, կաթիլի, 
խորանարդի, գլանի, խողովակի, կոնի, բազմանիստի), ունենում են միջանցիկ 
անցքեր  
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- արհեստական մարգարիտներ` իսկական մարգարտի նմանակման համար, լինում 
են ամբողջական կամ սնամեջ, կարող են լինել ցանկացած ձևի և չափերի (իսկական 
մարգարտից տարբերվում են թեթև քաշով և նրանով, որ ոչ շատ մեծ ճնշման 
դեպքում մասնատվում են կտորների)  

- արհեստական թանկարժեք քարեր` պատրաստվում են բեկման բարձր ցուցանիշ 
ունեցող հատուկ ապակուց (ապակին կարող է լինել անգույն կամ ներկվել 
մետաղների օքսիդներով), քարերի հակառակ կողմը հաճախ պատվում է մետաղե 
փայլուն ներկով  

- ապակե համանման այլ արտադրատեսակներ, օրինակ` արհեստական մարջաններ 

- ապակե արտադրատեսակներ (բացի արհեստական թանկարժեք իրերից)` 
ստացվում են վերոնշյալ որոշ արտադրատեսակների միացություններից, օրինակ` 
ծաղիկներ, ուլունքե զարդապատկերներ, լուսամփոփների ուլունքից եզրազարդեր, 
ուլունքե գալարավարագույրներ և դռան վարագույրներ  

- ապակե աչքեր` նախատեսված օրինակ` տիկնիկների, ռոբոտների, կենդանիների 
խրտվիլակների համար 

- արձանիկներ և այլ զարդեր` ստացվում են պլաստիկ վիճակում գտնվող ապակու 
արտափչմամբ, նախատեսված են սենյակների զարդարման համար, սովորաբար 
պատրաստվում են մաքուր (բյուրեղապակի) կամ «արծնապատած» ապակուց  

- ապակե մանրագնդեր (1 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով)` կիրառվում են 
ճանապարհային նշանների (նշանների լույսն անդրադարձնող) պանելների 
պատրաստման և կինոէկրանների համար, ինքնաթիռների կամ մետաղե 
մակերևույթների ռեակտիվ շարժիչների մաքրման համար (ամբողջապես իդեալական 
գնդաձև են)  

-ուրիշ խմբավորումներում չներառված ապակե արտադրատեսակներ (ներառյալ 
տարբեր առարկաների ապակե մանրակներ), որոնք ներառվում են տվյալ դիրքում 
եթե միավորվելու են այլ նյութերի հետ (պայմանով, որ դրանց ապակե 
արտադրատեսակների բնույթը պահպանվում է) 

- արդյունաբերական արտադրատեսակներ, օրինակ` բաքեր, գուռեր, կենդանիների 
մորթիների մշակման գլաններ կամ սկավառակներ, կանխիչներ և այլ սարքեր, 
տավոտամաններ, դիտման ճեղքեր և ակնոցներ, S-անման կորացրած խողովակներ, 
ագրեսիվ նյութերի հեռացման համար նախատեսված գալարախողովակներ, ճոռեր և 
առուներ (սովորաբար պատրաստվում են հալած քվարցից կամ հալած այլ 
սիլիկահողերից) 
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- արտադրատեսակներ գյուղատնտեսության (ամբարներ, ձագարներ և այլն) և 
այգեգործության (բույսերի պաշտպանության թասակներ և այլն) համար  

- խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի թվեր, տառեր, նշաններ և 
համանման արտադրատեսակներ  

- այլ արտադրատեսակներ, օրինակ` ուռկանների լողաններ, դռների բռնակներ և 
սեղմակներ, ամբարների շղթաներ և այլն, ջրանկարի ներկերի թասեր, թռչնի 
վանդակների հարմարանքներ, գովազդային շշեր (խանութների համար), 
կաթոցիկներ, սպիրտայրոցներ, դաշնամուրի և կահույքի ոտքերի տակդիրներ, 
ապակե խճանկարից պատրաստի պանելներ և այլ զարդեր (շրջանակով կամ առանց 
շրջանակի) և այլն 

 

Բացառվում է`  

- 23.12.11, 23.12.13, 23.19.23 ենթակարգերում և 23.19.26 դիրքում ներառված 
խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի թվերը, տառերը, նշանները և 
համանման արտադրատեսակները  

- հովանոցների և ձեռնափայտերի ապակե սեղմակոճակները, կոթերը (32.99.22) 

- ապակե մեկուսիչները և մեկուսիչ ապակե նյութերից սարքերը (23.19.25) 

- այլ գործիքները, սարքերը և արտադրատեսակները (33) 

- ժամացույցների ապակե պատյանները (միայն պաշտպանիչ նպատակներով 
օգտագործվող ծածկոցներից տարբերվող) (33.20) 

- երաժշտական գործիքները, դրանց մանրակները և հարակից մասերը (օրինակ` 
հալած քվարցից կամերտոնները) (32.2) 

- կահավորության համար նախատեսված (նախապես որոշված նշանակություն 
(կիրառություն) ունեցող) ապակե առարկաները և դրանց առանձին ապակե մասերը 
(31.0) 

- խաղալիքները, խաղերը, տոնածառի զարդերը, ձկնորսական և որսորդական 
պարագաները (32.40) 

- հնաոճ իրերը  

- ապակե այլ արտադրատեսակները (օրինակ` կոճակները, գրիչների տակդիրները, 
գրչածայրերը, հրահանները, հեղուկացիրները, վակուումային փորձանոթները և 
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պատյանների մեջ տեղադրված վակուումային այլ անոթները) (32) 

- ապակուց ձուլած, ներքին կահավորության համար նախատեսված ծաղիկները, 
տերևները և մրգերը (23.13.13) 

- պրոթեզները (32.50.23) 

- տիկնիկների աչքերը (աչքերի փակման մեխանիզմով) (32.40.11) 

- բացիկների, ամանորյա խաղալիքների և այլնի զարդարման համար նախատեսված, 
սովորաբար արծաթազօծած կամ ներկած, ապակե փոշիները (20.30.21) 

- ապակե ուլունքով, արհեստական մարգարտով կամ արհեստական թանկարժեք 
իրերով և կիսաթանկարժեք քարերով զարդարված կաշվե պայուսակները և 
համանման կաշվե արտադրատեսակները (15.12.12) 

- ապակով հարդարված նկարազարդ բացիկները - կինոէկրանների ապակե 
մանրագնդերով ծածկված գործվածքները  

- ապակե ուլունքով, արհեստական մարգարտով, արհեստական թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերով զարդարված կոշիկները, գլխարկները, ձեռնափայտերը և 
հովանոցները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- թևքաճարմանդները (32.13.10) 

- թանկարժեք կամ որ թանկարժեք մետաղի մեջ ագուցված, թանկարժեք մետաղի 
շերտով պատված արհեստական մարգարիտները, արհեստական թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերը (32.12.13) 

- արհեստական թանկարժեք իրերը (32.13.10) 

- խաղալիքները, խաղերը, տոնածառի զարդերը (ներառյալ նրբապատ գնդիկները) 
(36.50) 

- կոճակները և թևքաճարմանդները (32.99.13) 

- ճանապարհային և այլ նշանները, ոչ թանկարժեք մետաղներից տառերը (25.99.29) 

- մոտոցիկլների և հեծանիվների ցոլալապտերները և կայանման լույսերը (29.31.23) 

- արտադրատեսակները, որոնց մեկ կամ ավելի մակերևույթները ողորկվել են 
(պահանջվող օպտիկական հատկությունների ստացման համար) (26.70) 

- տեսողության շտկման կամ ոչ տեսության շտկման ակնոցների ապակիները 
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(օպտիկական չմշակված) (23.19.22) 

- առանձին ներկայացված ապակե գնդաձև «մանրագնդերը» (23.19.26) 

- օպտիկական մշակված ապակե օպտիկական տարրերը և այլ նյութերից 
օպտիկական տարրերը (26.70) 

- լամպերը, լուսավորման սարքերի կցամասերը և դրանց ապակե մասերը (23.19.24) 

23.19.26.300 Արտադրատեսակներ ազդանշանման համար և տարրեր ապակուց, օպտիկական 
(բացի 23.19.22 ենթակարգում ներառվածներից), օպտիկական մշակման 
չենթարկված  

23.19.26.500 Խորանարդիկներ, փոքր կտորներ և ապակե այլ արտադրատեսակներ, հիմքով կամ 
առանց դրա, խճանկարային աշխատանքների կամ գեղազարդային նպատակների 
համար  

23.19.26.700 Զարդեր ապակե (ներառյալ ուլունքահատեր, ուլունքներ, արհեստական 
մարգարիտ/քարեր), բացի զարդեղենից, աչքեր ապակե, բացի պրոթեզներից, 
արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային այլ, ապակուց, մշակած 
այրոցով, բացի զարդեղենից 

23.19.26.900 Արտադրատեսակներ ապակե այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
23.19.9 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 

արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ. այլ մշակված ապակու, 
ներառյալ տեխնիկական ապակե արտադրատեսակները, արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.19.91 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ        
                                              
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տեխնիկական ապակուց արտադրատեսակների մաքրամշակման  
ծառայություններ, օրինակ` լաբորատոր ապակե արտադրատեսակների ստուգման և 
աստիճանանշման ծառայությունները 
- այլ ապակե արտադրատեսակների (օրինակ` հիգիենիկ կամ դեղագործական 
նշանակության արտադրատեսակները) մաքրամշակման ծառայություններ  
 
 
Բացառվում է` 
 
- ապակե շշերի լվացման ծառայությունները, տես 81.29.19 

23.19.91.000 Ապակե այլ արտադրատեսակների, ներառյալ տեխնիկական ապակե 
արտադրատեսակները, մաքրամշակման ծառայություններ 
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23.19.99 Այլ մշակված ապակու, ներառյալ տեխնիկական ապակե արտադրատեսակները, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

23.19.99.000 Այլ մշակված ապակու, ներառյալ տեխնիկական ապակե արտադրատեսակները, 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                            

23.2 Հրահեստ արտադրատեսակներ 
23.20 Հրահեստ  արտադրատեսակներ 
23.20.1 Հրահեստ  արտադրատեսակներ 
23.20.11 Աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ 

սիլիկահողային քարափոշուց կամ դիատոմիտային հողերից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սիլիցիում պարունակող քարե ալյուրից կամ համանման սիլիկատային կավերից 
(օրինակ` կիզելգուր, տրիպոլիտ, դիատոմիտ կամ որոշ բուսական նյութերի կիզմամբ 
ստացված սիլիցիումի օքսիդ, որոնք սովորաբար խառնում են կապակցող նյութերի 
(օրինակ` կավ, մագնիումի օքսիդ) կամ այլ հիմնանյութերի (օրինակ` անկիզաքարի, 
թեփի, ածխափոշի) հետ) կաղապարվելուց հետո թրծմամբ ստացված 
խեցեգործական արտադրատեսակներ` սովորաբար ունեն թեթև քաշ, լավ 
ջերմամեկուսիչ են (ծակոտկեն կառուցվածքի շնորհիվ), կիրառվում են 
շինարարությունում, գազային և ջերմային խողովակների պատման համար, 
որոշները, որպես հրահեստ արտադրատեսակներ, կիրառվում են արդյունաբերական 
հնոցների, հրահալոցների, շոգեարտադրիչ ջրաջեռուցիչների և արդյունաբերական 
այլ օբյեկտների շինարարության ժամանակ (երբ պահանջվում է նյութի թեթևություն, 
ցածր ջերմահաղորդականություն և բարձր ջերմակայունություն), այլ 
արտադրատեսակներն օգտագործվում են որպես ջերմամեկուսիչներ (10000 C-ից ոչ 
բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանի համար) 

 

Բացառվում է` 

- ոչ հրահեստ, թեթև, սիլիցիում պարունակող քարե փոշուց կամ սիլիցիում 
պարունակող համանման կավերից չկազմված աղյուսները (այսինքն` ծղոտից, թեփից, 
տորֆային թելքից և այլնից պատրաստված աղյուսները, որոնցից թրծման ընթացքում 
այրվել է օրգանական նյութը` ձևավորելով ծակոտկեն կառուցվածք) (23.32.11) 

- կիզելգուր և քվարց պարունակող նյութերից զտիչ թիթեղները (23.49.11) 
23.20.11.000 Աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ 

սիլիկահողային քարափոշուց կամ դիատոմիտային հողերից  
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23.20.12 Հրահեստ աղյուս, բլոկներ, սալիկներ և համանման հրահեստ  խեցեգործական 
շինարարական արտադրատեսակներ, բացի սիլիկահողային քարափոշուց կամ 
դիատոմիտային հողերից արտադրատեսակներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հրահեստ արտադրատեսակներ (այսինքն արտադրատեսակներ, որոնք ունեն 
բարձր ջերմաստիճաններին դիմադրության հատկություն), կիրառման նպատակից 
կախված, կարող են դիմադրել նաև ջերմաստիճանի մեծ տատանումների, լինել լավ 
ջերմամեկուսիչներ կամ ջերմահաղորդիչներ, ունենալ ջերմային ընդարձակման ցածր 
գործակից, ծակոտկեն կամ խիտ կառուցվածք, հպման մեջ գտնվող նյութերի 
քայքայիչ ազդեցություններին դիմակայելու հատկություն, բարձր մեխանիկական 
ամրություն և մաշակայունություն (այդ թվում շինարարական հրահեստ նյութեր` 
բրիկետներ տարբեր տեսակների (զուգահեռանիստաձև, սեպաձև, գլանաձև, 
կիսագլանաձև և այլն) (ներառյալ այլ բարդ ձևերի աղյուսներ (օրինակ` մեկ կողմից 
գոգավոր, իսկ մյուս կողմից` հարթ)) հատակի, պատերի, բուխարիների և այլնի 
հրահեստ բլոկներ), հիմնականում կիրառվում են հրահալոցային և կոքսային 
հնոցների, նավթի ճեղքաթորման կայանքների, ապակեհալման հնոցների և 
համանման արդյունաբերական կայանքների աղյուսապատման, ինչպես նաև 
ամբարների, հալքանոթների և այլնի պատրաստման համար, քիմիական, 
ապակեհալման, ցեմենտի և այլ արտադրություններում, հրահեստ նյութերի 
հիմնական տիպերն են. ալյումինի օքսիդի բարձր պարունակությամբ (բոքսիտի, 
մուլիտի և կորունդի (երբեմն կավի խառնուրդով) կամ կիանիտի, սիլիմանիտի կամ 
անդալուզիտի հիմնանյութով) բարձր կավահողային հրահեստ նյութեր (ալյումինի 
սիլիկատներ կավերի խառնուրդով կամ շեղջաքարացված կավահողի հիմնանյութով), 
ալյումասիլիկատային հրահեստ նյութեր (հիմնված հրահեստ կավի վրա (շամոտի ոչ 
մեծ պարունակությամբ)), մագնեզիումային հրահեստ նյութեր (մագնեզիտի, ծովային 
մագնեզիումի կամ դոլոմիտի հիմնանյութով), քրոմիտի կամ քրոմի օքսիդի 
հիմնանյութով հրահեստ նյութեր, քրոմամագնեզիումային հրահեստ նյութեր, 
կարբիդասիլիցիումային հրահեստ նյութեր (սիլիցիմումի կարբիդի հիմնանյութով), 
ցիրկոնիումի կամ ցիրկոնիումի սիլիկատի հիմնանյութով հրահեստ նյութեր 
(սովորաբար շեղջաքարացվում են կավով), բերիլիումի օքսիդի, թորիումի օքսիդի, 
ցերիումի օքսիդի և այլնի հիմնանյութով հրահեստ նյութեր, գրաքարի կամ այլ 
ածխածնային նյութի հիմնանյութով հրահեստ նյութեր (սովորաբար շեղջաքարացված 
խեժով, ձյութով կամ կավով), այլ հիմնանյութերով (օրինակ` սիլիցիումի նիտրիդով, 
բորի նիտրիդով, ալյումինի տիտանատով և համանման բաղադրատարրերով) 
հրահեստ նյութեր  

 



1416 
 

Բացառվում է` 

- սիլիկահողային և կիսասիլիկահողային հրահեստ նյութերը (կավի կամ կրի հետ 
կապակցված ավազի, փշրած քվարցի, սիլիցիումային ճալաքարի կամ այլ 
հիմնանյութով) (23.20.11) 

- հրահեստ նյութերից խողովակները (այդ թվում` կիսագլանաձև ճոռերը), 
անկյունակները և խողովակների այլ կցամասերը (23.20.14) 

23.20.12.100 Նյութեր շինարարական խեցեգործական, հրահեստ, ներառյալ բլոկներ, սալիկներ և 
արտադրատեսակներ համանման, 50%-ից ավել  մագնեզիումի (Mg), կալցիմումի (Ca) 
կամ քրոմի (Cr) պարունակությամբ (առանձին կամ միասին), վերահաշվարկած 
մագնեզիումի օքսիդի (MgO), կալցիումի օքսիդի (CaO) կամ քրոմի օքսիդի (Cr2O3), 
բացի սիլիկահողային քարափոշու արտադրատեսակներից կամ սիլիկահողային 
համանման ապարներից  

23.20.12.300 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի (SiO2) 
պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ 

23.20.12.330 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի (SiO2) 
պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, 93%-ից ոչ պակաս 
սիլիկահող (SiO2) պարունակող 

23.20.12.350 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի (SiO2) 
պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, 7%-ից ավել և 45%-ից 
պակաս կավահող (Al2O3) պարունակող  

23.20.12.370 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, 50%-ից ավել կավահողի (Al2O3), սիլիկահողի (SiO2) 
պարունակությամբ, դրանց խառնուրդներ կամ միացություններ, այլ  

23.20.12.900 Աղյուսներ հրահեստ, բլոկներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
խեցեգործական հրահեստ, այլ 

23.20.13 Հրահեստ ցեմենտ, շինարարական շաղախներ, բետոն և համանման 
կազմություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հրահեստ հիմնանյութերով (օրինակ` կապակցանյութեր պարունակող (օրինակ` 
նատրիումի սիլիկատ, մագնիումի կամ ցինկի ֆտորսիլիկատ) շամոտ կամ դինասային 
հող, մանրացրած կամ աղացած կորունդ, փոշենման քվարցիտ, կավիճ, շիկացած 
դոլոմիտ) բաղադրություններ (օրինակ` հնոցների ներպատման համար)  

- սիլիցիումի հիմնանյութով հրահեստ բաղադրություններ` կիրառվում են 
ատամնաբուժական կամ ոսկեգործական կաղապարների պատրաստման համար 
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(հալվող մոմե նմուշների մեթոդով լցակաղապարման համար) 

- հրահեստ բետոններ` կազմված են հրահեստ հեղուկաբաշխական ցեմենտների 
(օրինակ` կավահողային ցեմենտների) և հրահեստ լցանյութերի խառնուրդից, ինչպես 
օրինակ` «հրահեստ պլաստիկներ» (անվանվում են բետոնի խառնուրդ, սովորաբար 
կազմված են հրահեստ լցանյութերից, կավից և ոչ մեծ քանակության 
հավելույթներից), տոփանիչ խառնուրդներ (կազմությամբ համանման են բետոնի 
խառնուրդներին, ձեռքի տոփանիչներով խտացումից հետո ձևավորում են խիտ 
պատվածք կամ լիցք), ցայտման համար նախատեսված խառնուրդներ (կազմված են 
հրահեստ լցանյութերից և հեղուկաբաշխական կապակցանյութերից, կիրառվում են 
հնոցների ներպատման համար (ծայրափողակից` սեղմված օդի ճնշմամբ խառնուրդն 
արտանետող հատուկ ցայտիչ սարքավորման միջոցով)), օգտագործվում են 
տեխնոլոգիական կամ կոքսային հնոցների և այլնի շինարարության կամ հնոցների 
ներպատման, նորոգման համար 

 

Բացառվում է` 

- ածխածին պարունակող մածուկները (23.99.14) 

23.20.13.000 Հրահեստ ցեմենտ, շինարարական շաղախներ, բետոն և համանման 
կազմություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

23.20.14 Չթրծած հրահեստ արտադրատեսակներ և այլ հրահեստ խեցեգործական 
արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միայն մագնեզիտ, դոլոմիտ կամ քրոմիտ պարունակող արտադրատեսակներ, այդ 
թվում` խեժի հետ շեղջաքարացված դոլոմիտե չթրծած աղյուսներ  

 

23.20.14.300-23.20.14.900 ստորադիրքերը ներառում են` 

- սևեռուն մանրակներ չհանդիսացող արտադրատեսակներ, օրինակ` թորանոթներ, 
քիմիական ռեակցիաների անոթներ, հալքանոթներ, հարգորոշման գավաթներ և 
համանման արտադրատեսակներ, արտադրությունում և լաբորատոր պայմաններում 
օգտագործման համար նախատեսված թրծատուփեր, գլխադիրներ, խցափակիչներ, 
հրածորանների ծայրափողակներ և հնոցների համանման մանրակներ, թրծման 
պատիճներ, նեցուկներ և թրծման վառարանների համանման մանրակներ (թրծման 
ընթացքում հախճապակե արտադրատեսակների պահման և զատման համար), 
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պատյաններ և ձողեր, հալքանոթների կալաններ, կոճղակաղապարներ և այլն 

- խողովակներ և փողակներ (ներառյալ կիսագլանաձև ուղղորդող ճոռեր), 
անկյունակներ և խողովակների այլ կցամասեր (նույնիսկ եթե նախատեսված 
տեղակայման ընթացքում որպես մանրակներ օգտագործելու համար) 

 

Բացառվում են` 

- եռակալված կավահողերը, հյուսապատման թելատարները, հրահեստ նյութերից 
գործիքները կամ գործիքների կոթերը, քիմիկատների համար օժանդակող միջավայր 
հանդիսացող, տարբեր արդյունաբերական գործընթացների համար կատալիզորդի 
գործառույթ իրականացնող հրահեստ կավահող-սիլիկատից եզրերը, Զեգերի կոները 
(որոնք կաղապարումից հետո չեն թրծվում) 

23.20.14.100 Արտադրատեսակներ մագնեզիտ, դոլոմիտ կամ քրոմիտ պարունակող, ներառյալ 
աղյուսներ և արտադրատեսակներ այլ ձևերի, քարեր հարգորոշիչ թանկարժեք 
մետաղների փորձարկման համար, բլոկներ և սալեր ճանապարհների սալարկման 
համար 

23.20.14.300 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 25%-ից ավել գրաքարի կամ այլ 
ածխածինների պարունակությամբ 

23.20.14.500 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի կամ 
խառնուրդների կամ կավահողի և սիլիկահողի միացությունների պարունակությամբ 

23.20.14.530 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի կամ 
45%-ից պակաս կավահող պարունակող խառնուրդների կամ կավահողի և 
սիլիկահողի միացությունների պարունակությամբ 

23.20.14.550 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, 50%-ից ավել կավահողի կամ 
45%-ից ավելի կավահող պարունակող խառնուրդների կամ կավահողի և սիլիկահողի 
միացությունների պարունակությամբ 

23.20.14.900 Արտադրատեսակներ խեցեգործական հրահեստ այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

23.20.9 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.20.99 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                       

23.20.99.000 Հրահեստ  արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.3 Խեցեգործական շինանյութեր 
23.31 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր 
23.31.1 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր 
23.31.10 Խեցեգործական սալիկներ և սալեր 

 



1419 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ հրահեստ խեցեգործական սալեր և սալիկներ (ներառյալ` շեղանկյունաձև, 
ջնարակած և չջնարակած սալիկներ) («ջնարակում» հասկացությունը ենթադրում է 
արծնի, ջնարակի և այլնի կիրառման եղանակները, ինչպես նաև աղային 
ջնարակումը), հնոցների և պատերի երեսպատման սալերը և սալիկները 
մակերևույթի չափերին համապատասխան ունեն առավել փոքր հաստություն, քան 
շինարարական աղյուսները, դրանք պատերի մակերևույթներին ամրացվում են 
ցեմենտով, կապակցանյութով կամ այլ եղանակով, ի տարբերություն կղմինդրի, 
դրանց մակերևույթն առավել հարթ է, չեն պահանջում ամրացման համար 
անհրաժեշտ անցքեր կամ այլ հարմարություններ, ամրացվում են կողք-կողքի (այլ ոչ 
թե միմյանց վրա), սալերը ավելի մեծ են քան սալիկները, սովորաբար ուղղանկյուն 
ձևի են (կարող են լինել նաև վեցանկյուն, ութանկյուն կամ այլ ձևերի) և հիմնականում 
օգտագործվում են պատերի, բուխարիների, հնոցների, հատակի և ուղիների (միայն 
սալարկման համար օգտագործվող խեցեգործական սալիկներն ունեն 
խորանարդների կամ հատած բուրգերի ձև, պատրաստվում են սովորական 
խեցեղենից կամ ճենապակուց (օրինակ` հետիոտնային անցումների նշման 
սալիկներ)), իսկ սալերը` ճանապարհների, հատակի կամ բուխարիների, կարող են 
պատրաստվել սովորական խեցեղենից, որոշները (մեծ բեռնվածքի ենթարկվողները) 
կարող են նաև ապակեպատվել (օրինակ` թրծված խեցեղենից, ճենապակուց կամ 
ճարպաքարից սալիկներ, ջարդիչների երեսպատման սալիկներ), տվյալ կարգի 
արտադրատեսակները կարող են լինել նաև մարմարագույն (պատրաստման 
ընթացքում ներկանյութերի ավելացմամբ), ակոսվել, մատնեքվել, ծալքավորվել և 
ջնարակվել, ներառվում են նաև` եզրաքարային, ագուցովի, շրիշակային և այլ 
սալիկներ (նախատեսված են երեսպատման և սալարկման վերջնաշտկման 
աշխատանքների համար), կրկնակի սալիկներ (որոնք կիրառումից առաջ ճեղքում 
են), «շպալտպլատտեն» տիպի սալիկներ, խճանկարային խորանարդիկներ (առանց 
հիմքի կամ թղթե կամ այլ հիմքով) 

 

Բացառվում է` 

- հատուկ որպես տակդիրներ օգտագործման համար նախատեսված սալիկները 
(23.41.11, 23.41.12) 

- զարդարանքները (23.41.13) 

- հատուկ խոհանոցի սալօջախների և այլնի համար նախատեսված խեցեգործական 
սալիկները (23.44.12) 
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- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակները (23.20) 

23.31.10.100 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, առավելագույն 
նիստի` 49 սմ2-ից պակաս մակերեսով, խճանկարային աշխատանքների համար, 
խեցեգործական, չջնարակած  

23.31.10.200 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, առավելագույն 
նիստի` 49 սմ2-ից պակաս մակերեսով, խճանկարային աշխատանքների համար, 
խեցեգործական, ջնարակած  

23.31.10.300 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, սալիկներ 
կրկնակի, «շտալտպլատտեն» տիպի, խեցեգործական, չջնարակած 

23.31.10.500 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից 

23.31.10.530 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, քարե, չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից 

23.31.10.550 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, հախճապակուց, 
չջնարակած, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից 

23.31.10.590 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, չջնարակած, այլ, բացի «շտալտպլատտեն» տիպի սալիկներից  

23.31.10.700 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, սալիկներ 
կրկնակի, խեցեգործական, ջնարակած 

23.31.10.730 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, սալիկներ 
կրկնակի, առավելագույն նիստի` 90 սմ2-ից ոչ պակաս մակերեսով, խեցեղենից քարե, 
ջնարակած  

23.31.10.750 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, սալիկներ 
կրկնակի, առավելագույն նիստի` 90 սմ2-ից ոչ պակաս մակերեսով, հախճապակուց, 
ջնարակած  

23.31.10.790 Սալեր, սալիկներ սալարկման համար, հնոցների և պատերի համար, 
խեցեգործական, ջնարակած, այլ 

23.31.9 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.31.99 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.31.99.000 Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.32 Աղյուս, կղմինդր և այլ շինարարական արտադրատեսակներ թրծակավից 
23.32.1 Աղյուս, կղմինդր և այլ շինարարական արտադրատեսակներ թրծակավից 
23.32.11 Խեցեգործական ոչ հրահեստ շինարարական աղյուս, խեցեգործական բլոկներ 

հատակի համար, երեսպատման կամ կրող խեցեգործական սալիկներ և 
համանման խեցեգործական արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- այնպիսի տեսակների ոչ հրահեստ աղյուսներ (այսինքն աղյուսներ, որոնք 
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ունակ չեն դիմադրել 15000 C և ավելի ջերմաստիճանի), որոնք սովորաբար 
կիրառվում են տների, պատերի, արդյունաբերական փողակների և այլնի կառուցման 
համար (նույնիսկ եթե դրանք կարող են կիրառվել նաև այլ նպատակներով (օրինակ` 
ճանապարհների սալարկման կամ շինությունների կառուցման համար կամ 
կամուրջների ցիցերում)), կարող են լինել լինել ողորկած, ավազով մշակման 
ենթարկված, պատված ճենակավի կախույթի սպիտակ կամ գունավոր նուրբ շերտով, 
թրծված կամ ծխահարված, (ողջ ծավալով կամ մակերևութային ներկած), խեժով 
տոգորված, ջնարակած, մակերևույթներից մեկի կամ երկուսի վրա կարող են լինել 
ծեփածո, քանդակադրոշմած կամ փորագրած զարդանախշեր 

- ուղղանկյուն ձևի սովորական աղյուսներ` հարթ կամ կողավոր մակերևույթով 

- կորացրած աղյուսներ (երբեմն սորատած)` նախատեսված են արդյունաբերական 
օբյեկտների ծխնելույզների համար  

- սնամեջ աղյուսներ, սորատած աղյուսներ, հատակների սալարկման համար 
նախատեսված երկար սնամեջ բլոկներ, հատակների, առաստաղների և այլնի 
երեսարկման համար նախատեսված սալեր` համակցված պողպատե ամրանի և կրող 
կամ երեսպատման սալիկների հետ (այսինքն հեծանների երեսպատման ժամանակ 
բլոկների պահման համար նախատեսված խեցեգործական նեցուկներով)  

- երեսպատման աղյուսներ (օրինակ` պատուհանների և դռների երեսակալների, 
տների և պատերի երեսպատման համար, ներառյալ` հատուկ աղյուսներ` սյուների, 
եզրաքարերի, ծոփորների և ճարտարապետական այլ զարդարանքների խոյակների 
համար) 

- «կրկնակի աղյուսներ»` երկարությամբ հատուկ սորատած և կիրառումից առաջ 
ճեղքվող (ներառվում են տվյալ ենթակարգում նույնիսկ եթե ճեղքումից հետո 
պահպանում են շինարարական աղյուսների հատկությունները)  

- թեթևաքաշ աղյուսներ` թեփեր, տորֆի թելքեր, մանրացրած ծղոտներ և այլն 
պարունակող խառնուրդներից, որոնք թրծման ընթացքում այրվում են և ձևավորում 
ծակոտկեն կառուցվածք 

- հատակի համար նախատեսված, թրծված կավից սալիկներ  

 

Բացառվում է` 

- կիզելգուրից աղյուսները (23.20.11) 
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- հրահեստ աղյուսները (23.20.12) 

- ճանապարհների սալարկման, պատերի կամ հնոցների կառուցման համար 
նախատեսված սալերը և սալիկները (23.31.10) 

23.32.11.100 Աղյուսներ խեցեգործական ոչ հրահեստ, շինարարական, բացի սիլիկահողային 
քարափոշու արտադրատեսակներից կամ դիատոմիտային հողերից  

23.32.11.130 Աղյուսներ և բլոկներ, սովորական շարվածքի համար, խեցեգործական, պատրաստի 
արտադրատեսակներ, սորատած կամ ամբողջական, արտաքին սվաղային կամ 
ներքին երեսպատմամբ պատերի համար 

23.32.11.150 Աղյուսներ խեցեգործական երեսպատման, պատրաստի արտադրատեսակներ, 
սորատած կամ ամբողջական, առանց արտաքին սվաղային պատվածքի 
օգտագործման համար 

23.32.11.170 Աղյուսներ խեցեգործական, սալարկման համար (ճանապարհային կլինկեր), 
պատրաստի արտադրատեսակներ ճանապարհների սալարկման և հատակների 
համար 

23.32.11.300 Բլոկներ խեցեգործական, ոչ հրահեստ, հատակների պատվածքի համար, կրող 
բլոկներ կամ բլոկներ լցվածքի և արտադրատեսակներ համանման, բացի 
սիլիկահողային քարափոշուց արտադրատեսակներից կամ դիատոմիտային հողերից  

23.32.12 Տանիքածածկի կղմինդր, խողովակագլխանոցներ, ծխնելույզների գլխանոցներ,  
ծխանցքերի և օդաքաշ խողովակների երեսպատվածքներ, ճարտարապետական 
զարդարանքներ և այլ խեցեգործական շինարարական արտադրատեսակներ            
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տանիքների, պատերի վերին եզրերի կղմինդրներ` հանդերձված են բութակներով, 
մեխերի համար նախատեսված անցքերով կամ կաղապարված են (միմյանց կիպ 
միացման ապահովման համար), կարող են լինել հարթ, կիսագլանաձև կամ հատուկ 
ձևի (քիվերի վերնամասերի, տանիքների գագաթնագծերի, տանիքի լանջերի ներքին 
անկյունների, ճոռերի և այլնի համար)  

- խողովակագլխանոցներ, ծխնելույզների գլխանոցներ, բուխարիների երեսպատման 
մանրակներ, ծխանցքերի սահափականներ 

- շինությունների, պատերի, դարպասների ճարտարապետական զարդարանքներ 
(օրինակ` քիվեր և ծոփորներ), ջրհորդաններ, վարդակներ, ճաղաշարքեր, գոտիներ, 
խոյակներ, ճակտոններ, քիվերի վերնամասեր, տանիքների գագաթնագծեր, 
տանիքների զարդարանքներ և այլն  

- շինարարական այլ արտադրատեսակներ (խեցեղենից)` օրինակ` օդափոխիչների 
ցանցեր, գիպսե արտադրատեսակների հիմքեր (խաչահատվող տեղերում թիթեղներ 
կամ թրծված կավ ունեցող մետաղալարե ցանցով) 
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Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են լինել ապակեպատված, 
ինչպես նաև պատվել ավազի շերտով կամ ճենակավի կախույթով, ներկվել 
(պատրաստման ընթացքում ներկանյութի ավելացման միջոցով), տոգորվել այլ 
նյութերով, ջնարակվել, ակոսվել, ծալքավորվել կամ զարդարվել որևէ այլ եղանակով 
(կաղապարման ընթացքում)  

 

Բացառվում է` 

- 23.31.10 կարգի կղմինդրները  

- խողովակները, ջրտարները և ջրհոս խողովակների տիպի արտադրատեսակները 
(նույնիսկ եթե դրանք օգտագործված են շինարարական նպատակների համար) 
(23.32.13) 

23.32.12.500 Կղմինդր խեցեգործական, ոչ հրահեստ, տանիքածածկի, պատրաստի 
արտադրատեսակներ, համատարած պատման համար, թեքատ տանիքների 

23.32.12.700 Արտադրատեսակներ խեցեգործական, ոչ հրահեստ, շինարարական, այլ ներառյալ 
խողովակագլխանոցներ, աղյուսներ ծխանցքերի համար, գլխանոցներ ծխնելույզների 
համար, ճարտարապետական զարդարանքներ, ցանցեր օդափոխիչների 

23.32.13 Խողովակներ, մեկուսարար խողովակաշարեր, ջրտարներ, խողովակներ և 
խողովակների կցամասեր, խեցեգործական   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցամաքուրդային խողովակներ` կիրառվում են գյուղատնտեսությունում և 
այգեգործությունում, պատրաստված են միայն ցածր ջերմաստիճանի տակ թրծած և 
կոշտ մշակած սովորական ծակոտկեն խեցեղենից 

- այլ խողովակներ, մալուխների համար նախատեսված խողովակներ և ջրտարներ 
(օրինակ` ջրհոս խողովակներ, կոյուղու խողովակներ, էլեկտրական մալուխների 
պաշտպանիչ (բայց ոչ մեկուսիչ) մալուխահաղորդալարեր, ջրհոս կամ ուղղորդող 
ճոռերի ձևի խողովակների կիսաններ, շինությունների պատերից ջրի հեռացման 
խողովակներ)` կարող են պատրաստվել չջնարակած սովորական խեցեղենից, բայց 
հաճախ արվում են անթափանց` ջնարակման կամ ապակեպատման միջոցով 
(օրինակ` քիմիական արդյունաբերությունում օգտագործվող խողովակները) 

- խողովակների կցամասեր` նախատեսված են խողովակների միացման կամ 
ճյուղավորման համար (անցման կցորդիչներ, կցաշուրթեր, խողովակաոստեր, 
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եռաբաշխիկներ, զտիչներ) 

Տվյալ ենթակարգի ոչ հրահեստ խեցեգործական խողովակները, որպես 
կանոն, նախատեսված են հավաքած վիճակում հեղուկների ցամաքուրդի կամ 
բաշխման նպատակով օգտագործելու համար, կարող են ունենալ ցանկացած ձև կամ 
հատվածք (ուղիղ, կորացրած, ճյուղավորված, հաստատուն կամ փոփոխական 
տրամագծով), կարող են լինել ջնարակված 

 

Բացառվում է` 

- բուխարիների խողովականման մանրակները (ծխնելույզների գոտիները, 
խողովակագլխանոցները, բուխարիների երեսպատման մանրակները, ծխնելույզների 
սահափականները) (23.32.12) 

- լաբորատոր հետազոտությունների համար հատուկ նախատեսված և սովորաբար 
ճենապակուց պատրաստված փոքր խողովակները (օրինակ` այրման խցիկները) 
(23.44.12) 

- էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությունում օգտագործման համար 
նախատեսված մեկուսիչ մալուխահաղորդալարերը, խողովականման միակցիչ 
մասերը և կցամասերը (23.43.10)                                                                          

23.32.13.000 Խողովակներ, մեկուսարար խողովակաշարեր, ջրտարներ, խողովակներ և 
խողովակների կցամասեր, խեցեգործական                                                                             

23.32.9  Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

23.32.99 Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

23.32.99.000 Աղյուսի, կղմինդրի և թրծակավից  այլ շինարարական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                             

23.4 Ճենապակե և խեցեգործական այլ արտադրատեսակներ  
23.41 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակներ 
23.41.1 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակներ 
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23.41.11 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, այլ տնտեսական և արդուզարդի պարագաներ 
ճենապակուց 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- սեղանի, խոհանոցի, տնտեսական այլ ճենապակե արտադրատեսակներ և 
արդուզարդի ճենապակե պարագաներ` գրեթե ամբողջությամբ ապակեպատված են, 
տարբերվում են ամրությամբ և գործնականում անթափանց են (նույնիսկ եթե 
ջնարակված չեն), լինում են սպիտակ գույնի կամ արհեստական ներկած, 
կիսաթափանցիկ (եթե պատերը շատ հաստ չեն) և ռեզոնացնող, ճենապակին կարող 
է լինել պինդ (պատրաստվում է ճենակավից, քվարցից, դաշտային սպաթից կազմված 
հումքից (երբեմն նաև կալցիումի կարբոնատի պարունակությամբ), պատվում է 
անգույն թափանցիկ ջնարակով և այնուհետ թրծվում), փափուկ (պարունակում է քիչ 
քանակության արզնահող, սակայն ավելի շատ սիլիկահող և հալանյութ), ոսկրային 
(պարունակում է քիչ քանակության արզնահող, պարունակում է նաև կալցիումի 
ֆոսֆատ, որի շնորհիվ թափանցիկ նյութը, ի տարբերություն պինդ ճենապակու, 
ստացվում է առավել ցածր ջերմաստիճանում, ջնարակվում է էլ ավելի ցածր 
ջերմաստիճանի թրծմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս ջնարակի տակ անել 
տարատեսակ ներկվածքներ), կրկնաթուրծ (իրենից ներկայացնում է չջնարակած 
ճենապակի, որի տարատեսակներից է պարոսսային ճենապակին (մանրահատիկ, 
դեղնավուն նյութ, պարունակում է դաշտային սպաթի մեծ քանակություն և տեսքով 
հաճախ նման է պարոսսային մարմարին, որի շնորհիվ և ստացել է այդ անվանումը)) 
(տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 23.41.12 ենթակարգի 
պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով)  

23.41.11.300 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե 
23.41.11.330 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե, միագույն 
23.41.11.350 Ամանեղեն սեղանի և խոհանոցի, ճենապակե, գեղազարդ 
23.41.11.500 Արտադրատեսակներ տնտեսական և արդուզարդի այլ, ճենապակե, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում 
23.41.12 Սպասք և խոհանոցի ամանեղեն, այլ տնտեսական և արդուզարդի պարագաներ, 

բացի ճենապակե արտադրատեսակներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խեցեգործական (ոչ ճենապակե) արտադրատեսակներ` ներառում են ծակոտկեն 
կառուցվածքի, անթափանցիկ, հեղուկ թողանցող խեցեգործական 
արտադրատեսակներ (այդ թվում` սովորական երկաթային և կրային կավերից 
արտադրատեսակներ, սպիտակ կամ ներկած (մայոլիկից կավե 
արտադրատեսակներ)), անթափանցիկ և մասնակի ապակեպատված 
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(անթափանցիկ) խեցեգործական արտադրատեսակներ (որպես հումք օգտագործվող 
կավում պարունակվող խառնուրդների պատճառով սովորաբար լինում են գորշ գույնի 
կամ դարչնագույն երանգի, պատվում են արծնով), արտաքին տեսքով ճենապակուն 
նման, զարդարված, ջնարակած արտադրատեսակներ (իսկական ճենապակուց 
տարբերվում են խոշորահատիկ կառուցվածքով, ինչպես նաև նրանով, որ աղոտ են և 
չապակեպատված), թվարկված արտադրատեսակներին են դասվում` սեղանի 
պարագաներ (օրինակ` սուրճի և թեյի սպասքակազմեր, գարեջրի գավաթներ, 
բաժակներ, սոուսամաններ, մրգերի սկահակներ, կարագամաններ, աղամաններ, 
մանանեխի փոքրիկ բանկաներ, ձվերի տակդիրներ, թեյամանների, դանակների, 
գդալների տակդիրներ և անձեռոցիկների օղակներ), խոհանոցի պարագաներ 
(օրինակ` սոտե պատրաստելու տապակներ, կերակրակաթսաներ` տարբեր չափերի և 
ձևի, տապակայի և թխվածքի սկուտեղներ, կերակրամաններ, հրուշակային 
արտադրատեսակների և դոնդողի կաղապարներ, տարբեր սկահակներ, 
թեյամաններ, հացամաններ, ձագարներ, շերեփներ, բաժանումներ ունեցող չափման 
անոթներ, գրտնակներ), այլ տնտեսական պարագաներ (մոխրամանների, 
ջերմակների և լուցկու տուփերի տիպի), արդուզարդի պարագաներ (նախատեսված 
ինչպես տնային, այնպես և հասարակական լոգասենյակներում և զուգարաններում 
օգտագործման համար, օրինակ` լվացման պարագաներ (լվացման սափորներ և 
այլն), անկողնու ջերմակներ, միզարաններ, գիշերանոթներ, թքամաններ, ցնցուղների 
ցրիչներ, աչքերի լվացման փոքր բաժակներ, օճառամաններ, սրբիչների 
կախարաններ, ատամի խոզանակների տակդիրներ, զուգարանի թղթի բռնիչներ, 
սրբիչների կեռիկներ և խոհանոցների, լոգասենյակների և զուգարանների համար 
նախատեսված համանման արտադրատեսակներ (անկախ ամրացման եղանակից)) 

 

Բացառվում է` 

- ապրանքների փոխադրման և պահման համար օգտագործվող սկահակները, 
հյուսապատած շշերը, կճուճները և այլն (23.49.11) 

- լոգարանները (վաննաները), բիդեները և սանիտարատեխնիկական համանման 
արտադրատեսակները (23.42.10) 

- արձանիկները և համանման զարդարանքները (այդ թվում` ուռուցիկ գեղազարդային 
նախշեր ունեցող գարեջրի գավաթի տեսքի և համանման արտադրատեսակները (0,2 
լ-ից պակաս տարողության)) (23.41.13) 

- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներից 
առավել կամ պակաս խոշոր չափերի զարդարանք ունեցող խեցեգործական 



1427 
 

արտադրատեսակները (32.12.13) 

- խեցեգործական արկղեր և մետաղական աշխատանքային մասեր ունեցող 
սրճաղացները և համեմունքների աղացները (25.99.12) 

- էլեկտրաջերմային սարքավորումները (պատրաստման, տաքացման և այլնի 
համար), ներառյալ էլեկտրատաքացման արտադրատեսակները (27.51) 

- 26.52 խմբի արտադրատեսակները  

- հրահանները (32.99.4) 

- հեղուկացիր-հոտազերծիչները (32.99.52) 

23.41.12.100 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, սովորական 
խեցեղենից  

23.41.12.300 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից  

23.41.12.330 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից, միագույն  

23.41.12.350 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, քարե 
խեցեղենից, գեղազարդ 

23.41.12.500 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, հախճապակուց 
կամ նուրբ խեցեղենից 

23.41.12.530 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, հախճապակուց 
կամ նուրբ խեցեղենից, միագույն  

23.41.12.550 Ամանեղեն սեղանի, խեցեգործական, պարագաներ տնտեսական այլ, հախճապակուց 
կամ նուրբ խեցեղենից, գեղազարդ 

23.41.12.900 Ամանեղեն սեղանի և պարագաներ տնտեսական, խեցեգործական, այլ 

23.41.13 Խեցեգործական արձանիկներ և այլ գեղազարդային արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարատեսակ խեցեգործական արտադրատեսակներ, որոնք հիմնականում 
նախատեսված են տների, հաստատությունների, դահլիճների, եկեղեցիների և այլնի 
(օրինակ` այգիների) ներքին և արտաքին կահավորության համար, տվյալ 
ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 26.21.12 ենթակարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով 

- էսթետիկական արժեք ունեցող առարկաներ և արտադրատեսակներ, որոնք 
նախատեսված են միայն այլ գեղազարդային տարրերի պահման և դրանց 
գեղազարդային էֆեկտի ապահովման համար, օրինակ` արձաններ, արձանիկներ, 
կիսանդրիներ, ցածրաքանդակներ, բարձրաքանդակներ և այլ պատկերաքանդակներ 
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(օգտագործվում են ներքին և արտաքին կահավորության համար), բուխարիների, 
դարակների և այլնի համար օգտագործվող զարդարանքներ (ներառյալ` 
ժամացույցների հիմնիրանների մասեր հանդիսացող զարդարանքներ) (կենդանիների 
պատկերաքանդակներ, խորհրդանշական և այլաբանական պատկերաքանդակներ և 
այլն), սպորտային գույքի և արվեստի ստեղծագործությունների տիպի ծեփածո 
զարդաքանդակներ, պատերին ամրացվող զարդարանքներ (գեղազարդային 
սկավառակներ, մատուցարաններ, ափսեներ), մեդալիոններ, բուխարու էկրաններ, 
արհեստական ծաղիկներ, մրգեր, տերևներ և այլն, ծաղկեպսակներ և նման 
զարդարանքներ, դարակների և պահարանների մանր զարդարանքներ, խաչեր և 
կրոնին առնչվող այլ զարդարանքներ, բացառապես գեղազարդային բնույթի սեղանի 
և պատի սկահակներ, սափորներ, ծաղկազամբյուղներ 

- ճաշասեղանի պարագաներ և տնային օգտագործման առարկաներ (պայմանով, որ 
դրանց գեղազարդային բնույթը միանշան գերակայում է կիրառական 
նշանակությանը), օրինակ` ռելիեֆային պատկերներով մատուցարաններ (ինչը 
բացառում է դրանց կիրառական օգտակարությունը), զարդարանք-մատուցարաններ 
կամ այլ տարողություններ, որոնք ցանկության դեպքում կարելի է օգտագործել որպես 
մոխրաման կամ մանր զարդարանքների պահման համար (բայց չնախատեսված 
հատուկ այդ նպատակների համար), կիրառական արժեք չունեցող մանրանկարներ, 
ինչպես նաև գեղազարդային ափսեներ (ափսեները համարվում են գեղազարդային, 
եթե դրանց արտաքին մակերևույթի վրա առկա է գեղազարդային նախշ (ծաղիկներ, 
բույսեր, բնապատկերներ, կենդանիներ, մարդիկ, առասպելաբանական պատկերներ, 
նշաններ կամ արվեստի կամ կրոնական ստեղծագործությունների 
վերարտադրություններ և այլն, որոնք հաշվի առնելով դրանց զբաղեցրած 
տարածությունը ափսեն դարձնում են միանշանակ պիտանի գեղազարդային 
նպատակների համար), չեն հանդիսանում սեղանի սպասքեղենի մաս և ի լրումն 
թվարկվածի, բավարարում են հետևյալ պայմաններից մեկին կամ մի քանիսին` 
ծայրերին ունեն քուղերի կամ պատից կախելու համար նախատեսված մեկ կամ մի 
քանի միջանցիկ անցքեր, կարող են ներկայացվել ցուցադրման համար 
նախատեսված տակդիրի հետ միասին, ունեն կիրառական նպատակների համար ոչ 
պիտանի ձև, չափեր կամ քաշ, պատրաստման կամ զարդարման համար 
օգտագործված նյութի շնորհիվ (մասնավորապես ներկի, մետաղի) պիտանի չեն 
օգտագործման խոհարարական կամ սննդի հետ կապված նպատակների համար, 
ունեն ոչ հարթ օգտակար մակերևույթ) 

- տնային օգտագործումից բացի նաև տների, հաստատությունների և այլնի 
զարդարման համար օգտագործվող արտադրատեսակներ, օրինակ` ծխելու 
պարագաների հավաքածուներ, թանկարժեք իրերի փոքր սնդուկներ, 
գլանակատուփեր, թանաքամաններ, գրքերի տակդիրներ, թղթաճնշիչներ և այլ 
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առարկաներ (գրասեղաններին տեղադրվող), ինչպես նաև նկարների շրջանակներ 

 

Բացառվում է` 

- քիվերը, ծոփորները և ճարտարապետական այլ զարդարանքները (23.32.12) 

- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներից 
առավել կամ պակաս խոշոր չափերի զարդարանք ունեցող խեցեգործական 
արտադրատեսակները (32.12.13) 

- արհեստական թանկարժեք իրերը (32.13.10) 

- ճնշաչափերը (բարոմետրերը), ջերմաչափերը (26.51.51) 

- ժամացույցները և ժամացույցների պատյանները, նույնիսկ եթե դրանք զարդարված 
են կամ իրենցից ներկայացնում են, օրինակ` արձանիկներ կամ այլ առարկաներ 
(որոնք հստակորեն նախատեսված են որպես ժամացույցների պատյաններ 
օգտագործման համար) (26.52) 

- լամպերը, լուսավորման սարքերի ապակե ամրանները (23.19.24) 

- խաղալիքները, խաղերը (31.01) 

- ոչ թանկարժեք զարդեղենը (32.13) 

- կոճակները (32.99.23) 

- ծխամորճները (32.99.41) 

- սեղանի հրահանները (32.99.13) 

- հեղուկացիր-հոտազերծիչները (32.99.52) 

- նկարները, նախշանկարները, գունամատիտանկարները (ձեռքով արված), 
արձանիկները, հավաքածու առարկաները և հնաոճ իրերը (100 տարուց ավելի 
հնություն ունեցող)  

- ճաշասեղանի պարագաները և տնային օգտագործման առարկաները (պայմանով, 
որ որևէ զարդարանքի առկայությունը կրում է երկրորդային բնույթ) (23.41.11, 23.41.12) 

23.41.13.300 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե 

23.41.13.330 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե, միագույն 
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23.41.13.350 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
ճենապակե, գեղազարդ 

23.41.13.500 Արձանիկներ և արտադրատեսակներ գեղազարդային, խեցեգործական, այլ, 
խեցեղենից  

23.41.9 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.41.99 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                            

23.41.99.000 Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.42 խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 
23.42.1 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 
23.42.10 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տներում և այլուր անշարժ տեղակայման համար նախատեսված առարկաներ` 
սովորաբար ջրմուղին կամ կոյուղուն միացվող (օրինակ` սովորական խեղեցենից, 
շամոտից, արհեստական կամ ապակեպատ ճենապակուց), անջրանցիկության 
ապահովման նպատակով դրանք ջնարակվում են կամ ենթարկվում տևական 
թրծման, ներառում են նաև զուգարանների ջրթափ փոքր բաքեր (անկախ նրանից 
պարունակում են ջրթափ մեխանիզմ թե ոչ)  

 

Բացառվում է` 

- լոգասենյակներում և զուգարաններում կիրառվող ոչ մեծ օժանդակ պարագաները, 
օրինակ` օճառամանները, սպունգների փոքր արկղերը, ատամի խոզանակների 
տակդիրները, սրբիչների համար նախատեսված կեռիկները, զուգարանի թղթի 
բռնիչները (նույնիսկ եթե դրանք նախատեսված են պատին անշարժ տեղակայման 
համար) (23.41.11, 23.41.12) 

- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակները (23.20) 

- խեցեգործական շինարարական նյութերը (23.31, 23.32) 

23.42.10.300 Արտադրատեսակներ խեցեգործական սանիտարատեխնիկական (կոնքեր, 
լոգարաններ, զուգարանակոնքեր, ջրթափ փոքր բաքեր և համանման 
արտադրատեսակներ), ճենապակե  

23.42.10.500 Արտադրատեսակներ խեցեգործական սանիտարատեխնիկական (կոնքեր, 
լոգարաններ, զուգարանակոնքեր, ջրթափ փոքր բաքեր և համանման 
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արտադրատեսակներ), խեցեղենից (ոչ հախճապակե) 

23.42.9 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.42.99 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից                        

23.42.99.000 Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.43 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ և մեկուսիչ ամրաններ  
23.43.1 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 

էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ էլեկտրասարքավորանքի 
համար  

23.43.10 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 
էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ 
էլեկտրասարքավորանքի համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միայն խեցեգործական էլեկտրական մեկուսիչներ (օգտագործվում են էլեկտրական 
հոսանքի հաղորդալարերի ամրացման, պահման կամ ուղղորդման համար, միևնույն 
ժամանակ դրանք մեկուսացնելով միմյանցից, հողից), այդ թվում` կախովի 
մեկուսիչներ (կախովի մեկուսիչ շարաններ, կախովի մեկուսիչներ` գնդերի, զանգերի, 
հոլովակների և այլնի տեսքով), կոշտ մեկուսիչներ (նախատեսված են պատերին, 
առաստաղներին, հատակներին, ցանցային կամ հեռագրային սյուներին և այլնին 
տեղադրման համար (մեխերի, պտուտակների, հեղույսների և այլնի միջոցով), կարող 
են լինել տարբեր տեսքի (զանգի, կոնի, գլանի, կոճակի, հոլովակի և այլն)), 
ներանցվող մեկուսիչներ (օգտագործվում են պատերի և այլնի միջով մալուխների կամ 
հաղորդալարերի ուղղորդման համար, լինում են տարբեր տեսքի (օրինակ` կոնի կամ 
կրկնակի կոնի ձևի, կրկնակի մեկուսիչներ, կցորդիչներ, խողովակներ և 
խողովակային արմունկներ)), ներառվում է նաև մեկուսիչ ամրաններ (միայն 
խեցեգործական) 

- միայն խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 

Բացառվում է` 

- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակները (23.20) 

23.43.10.000 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ. խեցեգործական մեկուսիչ ամրաններ 
էլեկտրամեքենաների, կենցաղային էլեկտրասարքերի կամ էլեկտրասարքավորանքի 
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համար  

23.43.9 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.43.99 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից                             

23.43.99.000 Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչների և մեկուսիչ ամրանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.44 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- լաբորատոր ամանեղեն, օրինակ` հետազոտական և արդյունաբերական 
աշխատանքների համար նախատեսված հալքանոթներ և հալքանոթների թասակներ, 
շոգեմշակման թասեր, այրման համար նախատեսված նավակներ, հարգորոշման 
գավաթներ, հավանգներ և վարսանգներ, թթուների համար նախատեսված գդալներ, 
մածկաթիակներ, զտիչների և կատալիզորդների դիմհարներ, զտիչ թիթեղներ, 
փողակներ, մոմակալներ, ձագարներ և այլն, չափասրվակներ, աստիճանավորած 
անոթներ, սնդիկային տաշտեր, փոքր խողովակներ  

- այլ տեխնիկական կարիքների համար նախատեսված խեցեգործական 
արտադրատեսակներ, օրինակ` պոմպեր, կափույրներ, թորանոթներ, 
գլանատակառներ, քիմիական լոգարաններ (վաննաներ) և միապատ կամ երկպատ 
այլ տարողություններ (օրինակ` գալվանացման համար, թթուների պահման համար), 
թթուներ պարունակող անոթների խցաններ, թորզատման և թորման համար 
նախատեսված գալարախողովակներ և խողովակասյուներ, նավթի թորզատման 
սարքերի համար նախատեսված Ռաշիգի օղակներ, վերաաղացման գործիքներ, 
աղացների առանցքակալներ, մանածագործվածքային հաստոցների թելերի 
ուղղորդիչներ և գործվածքների արտաճզմման դրոշմներ 

- բարձրորակ խեցեգործական արտադրատեսակներ` կազմված են բյուրեղային 
խեցեգործական հիմնանյութից (կառուցվածքային խեցեգործական նյութի 
ձևավորման համար հիմնանյութի մեջ կարող են պարունակվել ամրացնող նյութի 
թելանման բյուրեղներ և թելքեր), հիմնանյութը բնութագրվում է ցածր 
ծակոտկենությամբ, մաշվածքի, քայքայման, ջերմային ազդեցության և հոգնածության 
նկատմամբ բարձր դիմադրությամբ, բարձր ջերմաստիճանային կայունությամբ, 
քաշին համամասնական ամրությամբ  
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Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսությունում և ապրանքների տեղափոխման և փաթեթավորման համար 
օգտագործվող խեցեգործական արտադրատեսակները (23.49) 

- հղկած և ողորկած սկավառակները, աղացաքարերը և համանման 
արտադրատեսակները (23.91.11) 

- հրահեստ նյութերից թորանոթները, հալքանոթները, թրծատուփերը, հարգորոշման 
գավաթները և համանման արտադրատեսակները (23.20.14) 

- խոհանոցի և այլ տնտեսական տարողությունները (23.41.11, 23.41.12) 

- լաբորատորիաների համար նախատեսված ընդհանուր նշանակության սափորները 
և տարողությունները և դեղերի և հրուշակային արտադրատեսակների համար 
նախատեսված ցուցադրական սկահակները (23.49.12) 

- էլեկտրասարքերը (անջատիչները, մալուխների տուփերը, դյուրահալ 
ապահովիչները) (27.33) 

- խեցեղենից էլեկտրամեկուսիչները, մեկուսացնող մանրակները (23.43.10) 

23.44.1 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ  
23.44.11 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 

տեխնիկական նշանակության, ճենապակե 
23.44.11.000 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 

տեխնիկական նշանակության, ճենապակե 
23.44.12 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 

տեխնիկական նշանակության, բացի ճենապակե արտադրատեսակներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խեցեգործական և ֆեռիտային հաստատուն մագնիսներ 

23.44.12.100 Խեցեգործական արտադրատեսակներ լաբորատոր, քիմիական կամ այլ 
տեխնիկական նշանակության, բացի ճենապակե արտադրատեսակներից 

23.44.12.300 Մագնիսներ հաստատուն և արտադրատեսակներ, հաստատուն մագնիսներ 
հանդիսացող (բացի մետաղականից)  

23.44.9 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից                             

23.44.99 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
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23.44.99.000 Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.49 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ  
23.49.1 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ  
23.49.11 Խեցեգործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող գյուղատնտեսությունում 

ապրանքների փոխադրման կամ փաթեթավորման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ապրանքների տեղափոխման և փաթեթավորման համար օգտագործվող 
տարողություններ, օրինակ` թթուների և քիմիական այլ նյութերի փոխադրման 
համար նախատեսված մեծ բեռնարկղեր, մեծ շշեր և այլն, սննդամթերքի 
(մուրաբաներ, համեմունքներ, ալկոհոլային խմիչքներ և այլն), դեղագործական և 
կոսմետիկական արտադրանքի (շրթներկեր, քսուքներ և այլն), թանաքի և այլնի 
համար նախատեսված սրվակներ, սափորներ, կճուճներ և այլն 

- գյուղատնտեսությունում կիրառվող ձագարներ, խողովակներ և համանման 
արտադրատեսակներ  

 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 26.14 դասի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով 

23.49.11.000 Խեցեգործական արտադրատեսակներ, օգտագործվող գյուղատնտեսությունում 
ապրանքների փոխադրման կամ փաթեթավորման համար 

23.49.12 Խեցեգործական ոչ շինարարական այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հիմնականում խեցեղենից պատրաստված սալեր և այլ ջեռուցիչ սարքեր, ոչ 
հրահեստ աղյուսե կողապատեր, վառարանների և բուխարիների խեցեգործական 
մասեր, փայտանյութի օգտագործմամբ աշխատող վառարանների խեցեգործական 
երեսապատվածքներ (ներառյալ հատուկ այդ վառարանների համար նախատեսված 
սալիկներ) 

- ոչ գեղազարդային ծաղկամաններ (օրինակ` այգեգործության համար) 

- դռների և պատուհանների հարմարանքներ (օրինակ` բռնակներ, դռան կողպեքների 
պարակալներ և այլն), ջրթափ փոքր բաքերի շղթաների բռնակներ 

- խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի տառեր, համարներ, ցուցնակներ և 
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համանման կաղապարներ, այդ թվում` տպագրական պատկեր և տեքստ ունեցող 

- հիմնականում խեցեղենից պատրաստված զսպանակային սևեռակիչներ (խցաններ) 
(օրինակ` լիմոնադի շշերի համար) 

- լաբորատորիաների համար նախատեսված ընդհանուր նշանակության սափորներ և 
տարողություններ և դեղերի և հրուշակային արտադրատեսակների համար 
նախատեսված ցուցադրական սկահակներ  

- այլ արտադրատեսակներ` դանակների բռնակների, դպրոցական 
թանաքամանների, ջերմափոխանակիչների խոնավարարների, թռչնի վանդակների 
լրակազմային մասերի տիպի  

 

Բացառվում է` 

- հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակները (23.20) 

- խեցեգործական շինարարական նյութերը (23.31, 23.32) 

- էլեկտրաջեռուցիչ սարքերը (28.21) 

- խեցեգործական արհեստական ատամները (32.50.22) 

- խաղալիքները և խաղերը (32.40) 

- լույսի ներկառուցված աղբյուր ունեցող ապակե արտադրատեսակները (23.19.24) 

- կոճակները (32.99.23) 

- ծխամորճները (32.99.41) 

- 32 հատվածի այլ արտադրատեսակները 

23.49.12.300 Արտադրատեսակներ ճենապակե, այլ, ներառյալ կողապատեր ոչ հրահեստ, մասեր 
վառարանների և բուխարիների, ծաղկամաններ ոչ գեղազարդային, հարմարանքներ 
պատուհանների և դռների համար (բռնակներ և արտադրատեսակներ համանման), 
ցուցնակներ խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի համար, մասեր 
ջերմափոխանակիչների յուղային 

23.49.12.500 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, այլ, բացի ճենապակուց 
23.49.12.550 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, սովորական, այլ, ներառյալ 

մասեր սարքերի ջեռուցման, կողապատեր ոչ հրահեստ, մասեր վառարանների և 
բուխարիների, ծաղկամաններ ոչ գեղազարդային, հարմարանքներ պատուհանների և 
դռների համար (բռնակներ և արտադրատեսակներ համանման), ցուցնակներ 
խանութների ցուցանակների և ցուցափեղկերի համար, մասեր 
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ջերմափոխանակիչների յուղային 

23.49.12.590 Արտադրատեսակներ ոչ շինարարական, խեցեղենից, այլ, բացի ճենապակու և 
սովորական խեցեղենի արտադրատեսակներից 

23.49.9 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.49.99 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.49.99.000 Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.5 Ցեմենտ, կիր, գիպս և գաջ 
 
Տվյալ խումբը ներառում է` 

- ցեմենտե կլինկեր (ստացվում է կրաքարի թրծմամբ (բնական վիճակում գտնվող 
կավ պարունակող) կամ կրաքարից ու սիլիկահողի, կավահողի կամ երկաթի 
հավելումից (համապատասխան քանակության կրի համամասնության հետ խառնած), 
պորտլանդցեմենտ (ստացվում է կլինկերների մանրաղացմամբ (հեղուկաբաշխական 
հատկությունների վերափոխման համար կարող են ավելացվել նաև հավելանյութեր և 
արագարարներ), տարբերում են պորտլանդցեմենտի հետևյալ հիմնական տիպերը. 
նորմալ, չափավոր և սպիտակ, ներառում են նաև կավահողային ցեմենտ, 
խարամային ցեմենտ, գերսուլֆատային ցեմենտ (արագարարի և կալցինացված 
գիպսի հետ միախառնած դոմնային վառարանի խարամներ), պուզոլանային ցեմենտ, 
ռոմանցեմենտ և այլն, ինչպես նաև թվարկված նյութերի խառնուրդներ, տվյալ դասի 
ցեմենտները կարող են նաև ներկվել  

 

Բացառվում է` 

- դոմնային վառարանների մանրահատիկ խարամները (որոնք արտադրության 
ընթացքում պահանջում են ոչ շատ քանակության արագարարի հավելում) (24.10.71) 

- ատամների բուժման և ոսկորների վերականգնման համար նախատեսված 
ցեմենտները (21.20.23) 

- 20.30.22 ենթակարգի ցեմենտները 

- ոչ հրահեստ շաղախները և բետոնը (23.20.13) 

- շամոտային կամ դինասային հողերի վրա հիմնված ոչ հրահեստ ցեմենտները և 
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շինարարական շաղախները (23.62.10, 23.64.10)  

23.51 Ցեմենտ 
23.51.1 Ցեմենտ 
23.51.11 Ցեմենտի կլինկեր (թրծած բովախառնուրդ) 
23.51.11.000 Ցեմենտի կլինկեր (թրծած բովախառնուրդ) 
23.51.12 Պորտլանդցեմենտ, արզնահողային, խարամային և համանման հիդրավլիկական 

ցեմենտ 
23.51.12.100 Պորտլանդցեմենտ սպիտակ 
23.51.12.300 Պորտլանդցեմենտ (բացի սպիտակից) 
23.51.12.500 Ցեմենտ կավահողային  
23.51.12.900 Ցեմենտ հեղուկաբաշխական, բացի պորտլանդցեմենտից և կավահողային ցեմենտից 

23.51.9 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

23.51.99 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.51.99.000 Ցեմենտի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

23.52 Կիր, գիպս և գաջ 
23.52.1 Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական 
23.52.10 Կիր չմարած, կիր մարած և կիր հիդրավլիկական 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- չմարած կիր (կալցիումի չմաքրած օքսիդ)` ստացվում է շատ քիչ քանակության կավ 
պարունակող կամ ընդհանրապես չպարունակող կրաքարի կալցինացմամբ 
(միախառնվելով ջրին արտազատում է ջերմության նշանակալի քանակություն և ըստ 
այդմ ստացվում է մարած կիր (կալցիումի հիդրօքսիդ), սովորաբար օգտագործվում է 
հողի պարարտացման համար կամ շաքարի արդյունաբերությունում  

- հեղուկաբաշխական կիր` ստացվում է բավարար քանակության կավ (սովորաբար 
20%-ից պակաս) պարունակող կրաքարի` ցածր ջերմաստիճանում կալցինացմամբ 
(ջրի առկայության դեպքում արտադրանքի կապակցման հնարավորության 
ապահովման նպատակով), բնական ցեմենտից տարբերվում է որոշակի 
քանակության չկապակցված մարած կրի պարունակությամբ, որը ջրի առկայության 
դեպքում կարող է վերածվել մարած կրի  

 

Բացառվում է` 
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- կալցիումի օքսիդը և հիդրօքսիդը (20.12.19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

23.52.10.300 Կիր չմարած և մարած 
23.52.10.330 Կիր չմարած 
23.52.10.350 Կիր մարած 
23.52.10.500 Կիր հեղուկաբաշխական (բացի կալցիումի օքսիդից և հիդրօքսիդից) 
23.52.2  Գիպս և գաջ 
23.52.20 Գիպս և գաջ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թրծմամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ ջրազրկված գիպս (այսինքն` սվաղ), 
կալցինացումից հետո գիպսը մասնակիորեն կորցնում է սեփական ջրի որոշ մասը և 
ըստ այդմ ձևավորում սվաղ, որը միախառնվելով ջրին կապակցվում է (պնդանում) 
(շատ արագ չպնդանալու համար, հաճախ կալցինացված գիպսին ավելացվում է 
դանդաղարարների ոչ մեծ քանակություն), հատուկ նպատակների համար 
նախատեսված գիպսերը կալցինացվում են մինչ ամբողջ ջրի քանակության 
կորուստը, իսկ դրանց ավելացվում է շիբերի տիպի արագարարների ոչ մեծ 
քանակություն (Կինի ցեմենտ կամ անգլիական ցեմենտ), (շիբը կարող ավելացվել 
նաև բնական անհիդրիդին), ներառում են նաև` փոշու թանձրությամբ մանրացրած 
սվաղներ (նախատեսված են գործվածքների մշակման կամ թղթի պատման 
ժամանակ օգտագործելու համար), հավելուրդային ներկանյութ պարունակող 
սվաղներ, հատուկ կալցինացված կամ մանրաղացած սվաղներ (ատամների բուժման 
համար օգտագործելու նպատակով) (այդ թվում` դանդաղարարների կամ 
արագարարների ոչ մեծ քանակության պարունակությամբ), գաջ (կապակցանյութ` 
ստացվում է կավագիպսի ջերմային մշակմամբ, թրծմանը նախորդող կամ հաջորդող 
մանրացմամբ)  

 

Բացառվում է` 

- գիպսից արտադրատեսակները (23.6) 

23.52.20.100 Գիպս  
23.52.20.200 Գաջ 
23.52.3 Դոլոմիտ կալցինացված կամ շեղջաքարացված  
23.52.30 Դոլոմիտ կալցինացված կամ շեղջաքարացված  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- չկալցինացված դոլոմիտը (չշիկացված)՝ չմշակված, կոպիտ մշակված, սղոցված կամ 
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այլ միջոցներով մշակված բլոկների կամ ուղղանկյուն և քառակուսի մետաղասալերի 
տեսքով: 

 

Կավիճը կալցիումի կարբոնատի բնական ճանապարհով առաջացած 
տարատեսակ է, որը հիմնականում կազմված է ծովային միկրոօրգանիզմների 
խեցիներից: 

Դոլոմիտն իրենից ներկայացնում է կալցիումի և մագնեզիումի բնական 
կրկնակի կարբոնատ: Այն դասվում է տվյալ ենթակարգում նույնիսկ այն դեպքում, 
եթե ենթարկվել է թեթև ջերմամշակման և դրանից չի փոխվել քիմիական կազմը: 

Կալցինացված (շիկացված) դոլոմիտն այն դոլոմիտն է, որը ենթարկվում է 
բարձր ջերմամշակման (մոտավորապես 15000 ըստ Ցելսիուսի՝ եռակալված 
(գերթրծված) դոլոմիտի համար կամ մոտավորապես 8000 ըստ Ցելսիուսի՝ 
կաուստիկում թրծված դոլոմիտի համար), որի հետևանքով ածխաթթու գազի 
արտանետման հետ կապված փոխվում է դոլոմիտի քիմիական կազմը: 

Շեղջաքարացված դոլոմիտը թրծված դոլոմիտն է՝ խառնված կապող 
ազդանյութով: Երբ որպես կապող ազդանյութ օգտագործում են գուդրոն, ստացվող 
նյութը կոչվում է գուդրոնապատված դոլոմիտ: Այն օգտագործվում է որպես հրահեստ 
նյութ: 

 
Բացառվում է՝ 

- կոտրատված դոլոմիտը, որն օգտագործվում է որպես բետոնի լցանյութ, խճուղիների 
պատում կամ որպես կոպճավազի նյութ երկաթուղային ճանապարհների համար 
(08.12.13) 

 

- ճարպաքարը (ստեատիտ) կամ տալկը (08.11.22) 
- ֆոսֆատացված կավիճը (14.30.11.300) 

-փոշենման կավիճը, որն օգտագործվում է ատամի փոշու պատրաստման համար 
(20.42.18) 

- ողորկման փոշին՝ մետաղների և նմանատիպ նյութերի համար (20.41.43) 

- կալցիումի կարբոնատը փոշու տեսքով, որի մասնիկները պատված են ճարպային 
թթուների ջրամերժ թաղանթով (20.59.59) 
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- բիլյարդային կավիճը (32.40.42) 

- կավիճ գծագրության կամ նամակների համար և դերձակության կավիճներ 
(32.99.14) 

23.52.30.100 Դոլոմիտ կալցինացված և եռակալված 
23.52.30.130 Դոլոմիտ կալցինացված 
23.52.30.150 Դոլոմիտ եռակալված 
23.52.30.200 Դոլոմիտ շեղջաքարացված (ներառյալ դոլոմիտ գուդրոնապատված) 
23.52.9 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.52.99 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- կալցինացված (թրծած) դոլոմիտի արտադրության բնագավառի ծառայություններ 

23.52.99.000 Կրի, գիպսի և գաջի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.6 Շինվածքներ բետոնից, ցեմենտից և գիպսից  
23.61 Շինվածքներ բետոնից, շինարարությունում օգտագործման համար 
23.61.1 Շինարարական արտադրատեսակներ բետոնից 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- արտադրատեսակներ ցեմենտից (կաղապարված, մամլած, այդ թվում` ոչ 
կլինկերային խարամային ցեմենտից արտադրատեսակներ, խարամային ցեմենտ), 
բետոնից (պատրաստվում է ցեմենտի, լցանյութերի (ավազ, կոպիճ) և ջրի 
խառնուրդից և պնդանալիս դառնում է շատ ամուր, ի լրումն թվարկածի 
երկաթբետոնը պարունակում է նաև մետաղական ձողեր (ամրանաձողեր) կամ 
պողպատե ցանց, առավել թույլ լցանյութերի (օրինակ` մանրած չեչաքար, 
հատիկավորած խարամ, վերմիկուլիտ, փքեցրած հանքանյութեր) օգտագործման 
դեպքում ստացվում է «թեթև բետոն») կամ ներկած արհեստական քարից (իրենից 
ներկայացնում է բնական քարի կտորների, փշրանքների կամ փոշու նմանակում և 
ստացվում է բնական քարի (կրաքար, մարմար, նռնաքար, ծիրանաքար, օձաքար և 
այլն), կրի, ցեմենտի կամ այլ կապակցանյութերի (օրինակ` պլաստիկի) խառնուրդից 
(ներառվում են նաև «տերացո», «գրանիտո» և այլ տիպի արտադրատեսակներ)), 
տվյալ կարգը ներառում է նաև բնակարանային և կոմունալ շինարարության համար 
նախատեսված հավաքովի կառուցատարրեր (թվարկված նյութերից պատրաստված), 
պատերի և առաստաղների համար նախատեսված բլոկներ, աղյուսներ, թիթեղներ, 
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սալեր (մետաղալարե շրջանակով և բետոնի որոշակի քանակությամբ), հատակների 
պատվածքի համար նախատեսված սնամեջ սալեր, հեծաններ, թիթեղներ և 
շինարարական այլ արտադրատեսակներ, աշտարակներ, սյուներ և քարեր (այդ 
թվում` սահմանագծային), եզրաքարեր, խողովակների պատյաններ, սանդուղքի 
աստիճաններ, բռնաձողեր, երկաթուղային կոճեր և կախովի անցումներ, դռների և 
պատուհանների շրջանակներ, լուսամուտագոգեր, ծոփորներ, քիվեր, ինչպես նաև 
ավազի, կրաքարի և ջրի մածկանման խառնուրդից աղյուսներ, թիթեղներ և այլ 
սիլիկատային արտադրատեսակներ (մամլակաղապարումից հետո հորիզոնական 
ավտոկլավներում մի քանի ժամ ենթարկում են բարձր ճնշման գոլորշու ազդեցության 
(1400C ջերմաստիճանի պայմաններում), խառնուրդում քվարցի կտորների 
ավելացման դեպքում ստացվում է արհեստական քարի տիպի արտադրատեսակներ, 
իսկ մետաղական փոշու ավելացման դեպքում` որպես մեկուսիչներ օգտագործվող 
թեթևաքաշ և ծակոտկեն սիլիկատային թերթեր (ընդ որում, տվյալ դեպքում տեղի է 
ունենում նաև գազանջատում, այդպիսի թերթերը սակայն պատրաստվում են ոչ թե 
ճնշակաղապարմամբ այլ ձուլմամբ), այդպիսի արտադրատեսակները սովորաբար 
լինում են սպիտակ գույնի կամ ներկած, հիմնականում կիրառվում են նույն 
նպատակներով, ինչ` սովորական աղյուսները, սալիկները և այլն), տվյալ կարգի 
արտադրատեսակները կարող են ենթարկվել հղկման, ողորկման, լաքապատման, 
բրոնզապատման, արծնապատման, պատրաստվել թերթաքարի տեսքով, 
կաղապարվել կամ զարդարվել այլ եղանակով, ներկվել, ամրանավորվել մետաղով 
(ինչպես օրինակ` երկաթբետոնի պարագայում) կամ այլ նյութերով (օրինակ` 
հոդակապերը) և այլն 

 

Բացառվում է` 

- 23.99.19 և 23.65.11 ենթակարգի արտադրատեսակները (որոնց համար ցեմենտն 
օգտագործվում է միայն որպես կապակցանյութ) 

- ասբեստացեմենտից արտադրատեսակները (23.69.11) 

- 23.69.19 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- շեղջաքարացված թերթաքարից արտադրատեսակները (23.70.12) 

- առանց կապակցանյութերի կիրառման, հալած խարամի կաղապարմամբ ստացված 
ճանապարհների սալարկման բլոկները և սալերը (23.99.19) 
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23.61.11 Կղմինդր, սալեր, աղյուս և համանման շինվածքներ ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 23.61.1 կարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով 

23.61.11.300 Աղյուսներ և բլոկներ շինարարական, ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից 

23.61.11.500 Սալիկներ, սալեր և արտադրատեսակներ համանման, ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 

23.61.12 Հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և շենքերի ու կառույցների համար այլ 
արտադրատեսակներ ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնակարանային և կոմունալ շինարարության համար նախատեսված հավաքովի 
կառուցատարրեր, այդ թվում` երեսարկման պանելներ, ներքին պատեր, հատակների 
և առաստաղների հատվածամասեր, հիմքերի բաղկացուցիչ մասեր, ցիցեր, 
թունելների հատվածամասեր, ջրարգելակային դարպասների կամ պատվարների 
բաղադրիչներ, լաստակներ, քիվեր (սովորաբար պատրաստվում են բետոնից և 
որպես կանոն հանդերձվում հավաքման հեշտացման համար անհրաժեշտ 
հարմարանքներով) (տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 23.61.1 կարգի 
պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով) 

23.61.12.000 Հավաքովի պատրաստի կոնստրուկցիաներ և շենքերի ու կառույցների համար այլ 
արտադրատեսակներ ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից 

  

23.61.2 Հավաքովի կառույցներ բետոնից 
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23.61.20 Հավաքովի կառույցներ բետոնից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բետոնից կամ  հիմնականում բետոնից պատրաստված հավաքովի շինություններ, 
լրիվ հավաքած և պատրաստ օգտագործման համար կամ չհավաքած 
- անավարտ շինություններ, հավաքած կամ չհավաքած` հավաքովի բետոնե 
շինությունների հատկանիշներով 
Հավաքովի փայտե շինությունները կարող են ծառայել որպես կացարան, գրասենյակ, 
ավտոտնակ, ջերմոց և այլ 
 
- հավաքովի շինարարական բետոնե կառուցվածքներ` իրականացնում են տարբեր 
գործառույթներ (կարող են ծառայել որպես բնակատեղ, աշխատանքային օժանդակ 
տարածք, դպրոց, ծածկարան, ավտոտնակ, ջերմոց և այլն), լինում են ամբողջապես 
հավաքած և օգտագործման պատրաստ ավարտուն շինությունների կամ հավաքած 
կամ չհավաքած և հավաքովի շինություններին բնութագրական հատկանիշներ 
ունեցող անավարտ շինությունների տեսքով, կարող են սարքավորվել կամ ոչ, 
ներառում են նաև կառուցվածքների հետ մատակարվող, ներկառուցված կամ 
ներկառուցման համար նախատեսված էլեկտրահաղորդալարեր, ջեռուցման 
սարքավորանք, սանիտարական սարքավորանք, խոհանոցի սարքավորանք, ինչպես 
նաև կահույքի պարագաներ (հավաքովի շինությունների հարդարման և հավաքման 
համար նախատեսված նյութերը (մեխեր, սոսինձներ, շինարարական լուծույթներ, 
էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ, խողովակներ, ներկեր, պաստառներ, 
գորգածածկույթներ) նույնպես դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, եթե 
մատակարարվում են շինարարության համար անհրաժեշտ քանակությամբ) 

 

Բացառվում է` 

- շինարարության համար նախատեսված հավաքովի, բետոնից կառուցատարրերը 
(23.61.12) 

23.61.20.000 Հավաքովի կառույցներ բետոնից 
23.61.9 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
23.61.99 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

23.61.99.000 Շինարարությունում օգտագործվող բետոնից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.62 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար 
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23.62.1 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար 
23.62.10 Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շինարարական նպատակների համար նախատեսված գիպսե արտադրատեսակներ` 
օրինակ` արտաքին սվաղ (սոսնձի լուծույթի հետ միախառնած և կաղապարումից 
հետո մարմարի հետ արտաքին նմանություն ստացող գիպս), թելքավոր գիպս 
(խծուծով և այլնով ուժեղացված և սովորաբար դոնդողի կամ սոսնձի լուծույթի հետ 
միախառնած գիպս), կարող են ներկվել, լաքապատվել, մոմապատվել, 
բրոնզապատվել, արծաթազօծվել, ոսկեզօծվել (ցանկացած տեխնոլոգիայի 
կիրառմամբ), երբեմն նաև ասֆալտապատվել, ամրանավորվել, ներառում են 
շինարարությունում կիրառվող պանելներ, սալեր, թերթեր կամ սալիկներ, 
միջնապատերի և առաստաղների համար նախատեսված բոլոր տեսակի 
արտադրատեսակներ, ինչպես նաև պանելի արտաքին մակերևույթին սորատած 
գիպսային քառակուսի, ողջ հաստությամբ երկու ուղղանկյուն խորություններ ունեցող 
և հանքային բուրդով լցված ու ներքին կողմից ալյումինե նրբաթիթեղով պատված 
թղթով փակված քառակուսի պանելներ (նախատեսված են պատերի և 
առաստաղների պատվածքի համար` ջերմա- և ձայնամեկուսացման ապահովման 
նպատակով) 

 

Բացառվում է` 

- գիպսով շեղջաքարացված պանելները և այլն (23.99.19, 23.65.11) 

- ոչ շինարարական նպատակների համար նախատեսված գիպսից 
արտադրատեսակները (23.69.11) 

- որևէ զարդանախշ ունեցող արտադրատեսակները (օրինակ` փորագրված կամ 
ուռուցիկ մոտիվներ, մակերևույթին կամ նյութի մեջ զարդանախշեր ունեցող 
արտադրատեսակները) (23.69.11) 

23.62.10.500 Սալեր, թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, գիպսից և 
գիպսի հիմնանյութով բաղադրություններից, ոչ զարդանախշային, պատված կամ 
ամրանավորած միայն թղթով կամ ստվարաթղթով 

23.62.10.900 Սալեր, թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, գիպսից և 
գիպսի հիմնանյութով բաղադրություններից, ոչ զարդանախշային, այլ 

23.62.9 Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից  
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23.62.99 
 

Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

23.62.99.000 Շինարարությունում օգտագործվող գիպսից շինվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

23.63 Ապրանքային բետոն 
23.63.1 Ապրանքային բետոն 
23.63.10 Ապրանքային բետոն 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարբեր տեսակների բետոններ, որոնք ըստ կապակցանյութի տեսակի 
տարանջատվում են` ցեմենտային, սիլիկատային, գիպսային, ասֆալտբետոններ, 
պոլիմերբետոններ և այլ, ինչպես նաև շարման համար նախատեսված բետոնային 
խառնուրդներ, որոնք ստացվում են անմիջականորեն շինհրապարակներում կամ 
մատակարարվում մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով  

 

Բացառվում է` 

- հրահեստ ցեմենտները (23.20.13) 

-շինարարական խառնուրդներ (23.64.10) 

23.63.10.100 Ապրանքային բետոն 
23.63.10.110 Ցեմենտային բետոն 
23.63.10.120 Սիլիկատային բետոն 
23.63.10.130 Գիպսային բետոն 
23.63.10.140 Ասֆալտբետոն 
23.63.10.150 Պոլիմերբետոն 
23.63.9 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
23.63.99 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
23.63.99.000 Ապրանքային բետոնի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
23.64 Շինարարական շաղախներ 
23.64.1 Շինարարական շաղախներ 
23.64.10 Շինարարական շաղախներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- շինարարական շաղախներ և ոչ հրահեստ բետոններ` փոշենման տեսքի, 
օգտագործման համար պատրաստի վիճակում 

 

Բացառվում է` 

- հրահեստ ցեմենտները (23.20.13)  

- բետոնի պատրաստի խառնուրդները (26.63.10) 

23.64.10.000 Շինարարական շաղախներ 
23.64.9 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.64.99 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.64.99.000 Շինարարական շաղախների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.65 Թելքավոր ցեմենտ 
23.65.1 Շինվածքներ թելքավոր ցեմենտից  
23.65.11 Պանելներ, բլոկներ և համանման շինվածքներ բուսական թելքից, ծղոտից կամ 

փայտանյութի մնացուկներից, շեղջաքարացված հանքային կապակցանյութերի 
հետ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շինարարական ջերմա- և ձայնամեկուսիչ կամ անձայնանցիկ պանելներ, սալեր, 
սալիկներ, բլոկներ և այլն` տարբերվում են հարաբերականորեն ոչ ծանր քաշով և 
բարձր ամրությամբ, պատրաստվում են հանքային կապակցանյութերի (օրինակ` 
ցեմենտ (այդ թվում` մագնեզիումային ցեմենտ), գիպս, կիր կամ նատրիումի սիլիկատ) 
միջոցով շեղջաքարացված կամ կաղապարված բուսական նյութերից 
(թաղանթանյութի թելքերից, փայտանյութի թելքերից, թեփերից, տաշեղներից և 
փայտամշակման արդյունաբերության այլ թափոններից, ծղոտից, եղեգից և այլնից), 
կարող են պարունակել նաև հանքային հավելույթներ (օրինակ` սիլիցիում 
պարունակող կավեր, մագնեզիտ, ավազ կամ անկիզաքար), ինչպես նաև 
ամրանավորվել մետաղով 

 

Բացառվում է` 

- փայտատաշեղային (16.21.13) և ֆիբրե ստվարաթղթով սալերը (16.21.14) 
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- շեղջաքարացված խցանը (16.29.23) և դրանից արտադրատեսակները (23.65.12) 

23.65.11.000 Պանելներ, բլոկներ և համանման շինվածքներ բուսական թելքից, ծղոտից կամ 
փայտանյութի մնացուկներից, շեղջաքարացված հանքային կապակցանյութերի հետ 

23.65.12 Շինվածքներ ասբեստացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով ցեմենտից կամ 
համանման նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արտադրատեսակներ, որոնք հիմնականում կազմված են թելքային նյութի (օրինակ` 
անկիզաքարի, թաղանթանյութի և այլ բուսական թելքային նյութերի, արհեստական 
պոլիմերների, ապակեթելքի, մետաղական թելքերի) և ցեմենտի կամ այլ ջուր 
պարունակող կապակցանյութերի խառնուրդից (թելքերը կատարում են պնդացնող 
տարրերի դեր), կարող են պարունակել նաև ասֆալտ, ձյութ և այլն, պատրաստվում 
են թելքանյութի, ցեմենտի և ջրի նուրբ շերտերի մամլմամբ կամ կաղապարմամբ 
(հնարավոր է նաև ճնշմամբ), կարող են ներկվել, լաքապատվել, արծնապատվել, 
գեղազարդարվել, գայլիկոնվել, ծալքավորվել, խարտոցով մշակվել, հարթվել, 
ողորկվել, մետաղով ամրանավորվել և այլն, ներառվում են ցանկացած հաստության 
տարբեր տեսակի շերտեր (ստացված վերոնշյալ եղանակներից որևէ մեկով), ինչպես 
նաև այդ շերտերի կտրմամբ, մամլմամբ, կաղապարմամբ կամ ճկմամբ (մինչ 
պնդացումը) ստացված արտադրատեսակներ (օրինակ` ծածկի, միջնապատի կամ 
սալարկման թերթեր և թիթեղներ, կահույքի պատրաստման թիթեղներ, 
լուսամուտագոգեր, նշաններ, տառեր և թվեր, միջնապատի հեծաններ, ակոսած 
թերթեր, ամբարներ, ճոռեր, ավազաններ, հոսարաններ, կցորդիչներ, խտացնող 
օղակներ և միացություններ, պարուրակի նմանակմամբ պանելներ, գագաթնագծի 
կղմինդրներ, ջրհոս ճոռեր, պատուհանի շրջանակներ, ծաղկամաններ, օդափոխման 
և այլ խողովակներ, մեկուսիչ մալուխային խողովակներ, ծխնելույզների գլխանոցներ 
և այլն) 

23.65.12.300 Թերթեր, պանելներ, սալիկներ և արտադրատեսակներ համանման, 
ասբեստացեմենտից, ֆիբրացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով, բուսական 
թելքերով, արհեստական պոլիմերներով, ապակեթելքով, արհեստական թելքերով 

23.65.12.500 Խողովակներ, փողակներ և դրանց կցամասեր, ասբեստացեմենտից, 
ֆիբրացեմենտից, թաղանթանյութի թելքերով, բուսական թելքերով, արհեստական 
պոլիմերներով, ապակեթելքով, արհեստական թելքերով 

23.65.12.900 Արտադրատեսակներ ասբեստացեմենտից, ֆիբրացեմենտից, թաղանթանյութի 
թելքերով, բուսական թելքերով, արհեստական պոլիմերներով, ապակեթելքով, 
արհեստական թելքերով, այլ 

23.65.9 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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23.65.99 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.65.99.000 Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.69 Այլ շինվածքներ բետոնից, գիպսից և ցեմենտից  
23.69.1 Այլ շինվածքներ բետոնից, գիպսից և ցեմենտից  
23.69.11 Գիպսից կամ գիպսի հիմքով խառնուրդներից այլ շինվածքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գիպսից կամ գիպսի հիմնանյութով խառնուրդից արտադրատեսակներ (ոչ 
շինարարական նպատակների համար), զարդանախշային արտադրատեսակներ 
(օրինակ` փորագրված կամ ուռուցիկ մոտիվներով կամ արտադրատեսակի ներսում 
կամ մակերևույթին արված զարդարանքներով (արձաններ և արձանիկներ, 
վարդակներ, աշտարակներ, թասեր, սկահակներ, արդյունաբերական կաղապարներ 
և այլն) 

 

Բացառվում է` 

- գիպսով պատված կորացրած վիրակապերը (փաթեթավորված մանրածախ 
առևտրի համար) (21.20.24) և գիպսի բեկորները (32.50.22) 

- ցուցադրական նպատակների համար պատրաստված կազմախոսական մոդելները, 
բյուրեղների մոդելները, կազմախոսական ֆիգուրները, ռելիեֆային քարտեզները և 
այլ մոդելները (32.99.53) 

- մանեկենները (32.99.59) 

- պատճեններ չհանդիսացող քանդակները և արձանները  

23.69.11.000 Գիպսից կամ գիպսի հիմքով խառնուրդներից այլ շինվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

23.69.19 Ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից շինվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից արտադրատեսակներ (տես նաև 
26.61.1 կարգի պարզաբանումները), օրինակ` գերեզմանաքարեր, բուխարիների 
տախտակներ, սկահակներ, ծաղկամաններ, ճարտարապետական և այգիների 
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զարդարանքներ, արձաններ, արձանիկներ, կենդանիների ֆիգուրներ, 
գեղազարդային արտադրատեսակներ, լոգարաններ (վաննաներ), ավազաններ, 
ամբարներ, գլանատակառի ճոռեր, շատրվանների ավազաններ 

23.69.19.300 Ցեմենտից շինվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
23.69.19.800 Ցեմենտից, բետոնից կամ արհեստական քարից շինվածքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում,  շինարարության մեջ չօգտագործվող 
23.69.9 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.69.99 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.69.99.000 Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.7 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած 
23.70 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած 
23.70.1 Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած 
23.70.11 Մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) մշակված և դրանցից շինվածքներ 

(բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, 
խորանարդներից և համանման շինվածքներից). արհեստական ներկած 
հատիկներ, փշրանք և փոշի մարմարից, տրավերտինից, լսնակուճից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մարմար, տրավերտին և լսնակուճ` կոշտ մշակված նախատրաստվածքների (ինչպես 
նաև ոչ ուղղանկյուն ձևի թիթեղներ, որոնց մեկ կամ ավելի նիստերն իրագործված են 
եռանկյուն, վեցանկյուն, սեղանի, կլորավուն կամ այլ ձևի) և ցանկացած այլ 
(ներառյալ` բլոկների, թիթեղների, սալերի) (անկախ նրանից դրանք ունեն մշակված 
արտադրատեսակների տեսք թե ոչ, քլունգով, ատամնամուրճով կամ հատիչով 
տաշած, ակոսներ ունեցող, հարթեցված, հղկած, ողորկած, հանած երեսակներով, 
փորագրազարդ կամ այլ եղանակով զարդարված և այլն) ձևերի  

 

Բացառվում է` 

- քարհանքերից ստացվող սովորական քարերը (08) 

- ցեմենտի ու այլ կապակցանյութերի (օրինակ` պլաստմասսայի) հետ 
շեղջաքարացված բնական քարից պատրաստված թիթեղները, սալերը, ինչպես նաև 
շեղջաքարացված կամ կաղապարված քարի փոշուց կամ հատիկներից 
պատրաստված արձանները, աշտարակները և այլն (23.61, 23.69.19) 
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23.70.11.100 Մարմար, տրավերտին, լսնակուճ (ալեբաստր) մշակված և դրանցից շինվածքներ 
(բացի չորսվակասալերից, եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և 
համանման շինվածքներից). արհեստական ներկած հատիկներ, փշրանք և փոշի 
մարմարից, տրավերտինից, լսնակուճից 

23.70.11.200 Մարմար մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 

23.70.11.300 Տրավերտին մշակված և դրանցից շինվածքներ (բացի չորսվակասալերից, 
եզրաքարերից, սալերից, սալիկներից, խորանարդներից և համանման 
շինվածքներից) 

23.70.12 Այլ գեղազարդ կամ շինարարական մշակված քար և դրանից շինվածքներ. այլ 
արհեստական ներկած հատիկներ և փոշի բնական քարից. շինվածքներ 
շեղջաքարացված թերթաքարից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական քարեր (բացի թերթաքարից) (օրինակ` ավազաքար, գրանիտ, 
ծիրանաքար)` սովորաբար կիրառվում են ճանապարհների եզրաքարերի և այլնի 
սալարկման և երեսպատման համար (ներառվում են տվյալ դիրքում, նույնիսկ եթե 
դրանք կարող են կիրառվել այլ նպատակներով), ստացվում են խամքարի 
մասնատման, կոպտատաշման կամ ձևավոր մշակման միջոցով (ձեռքով կամ 
մեխանիկական եղանակով), չորսվակասալերին և սալաքարերին սովորաբար տրվում 
է ուղղանկյան (այդ թվում` քառակուսու) տեսք (սակայն եթե սալաքարի հաստությունը 
նշանակալիորեն փոքր է երկարությունից և լայնությունից, ապա չորսվակասալը 
կարող է նմանվել խորանարդի կամ հատած բուրգի), եզրաքարերը լինում են ուղիղ և 
կորացրած, իսկ հատվածքով` սովորաբար ուղղանկյուն (բայց ոչ քառակուսի), 
ներառվում են նաև չորսվակասալերին, եզրաքարերին կամ սալաքարերին ձևով 
նմանվող քարեր (նույնիսկ եթե դրանք ստացվել պարզ մասնատմամբ, սղոցմամբ 
կամ կոպտատաշմամբ), ինչպես նաև ճանապարհաշինության համար նախատեսված 
տաշած, ավազշիթային մշակման ենթարկված, ողորկած, տաշած եզրերով, կտրած 
ակոսատներով և հատած բութակներով կամ որևէ այլ եղանակով մշակած քարեր 
(հատուկ մշակված եզրաքարեր, որոնք նախատեսված են ցամաքուրդի ապահովման 
կամ ավտոտնակներ մտնելը հեշտացնելու համար)  

- բնական մշակած քարեր` կոշտ մշակված նախապատրաստվածքների (ինչպես նաև 
ոչ ուղղանկյուն ձևի թիթեղներ, որոնց մեկ կամ ավելի նիստերն իրագործված են 
եռանկյուն, վեցանկյուն, սեղանի, կլորավուն կամ այլ ձևի) և ցանկացած այլ 
(ներառյալ` բլոկների, թիթեղների, սալերի) (անկախ նրանից դրանք ունեն մշակված 
արտադրատեսակների տեսք թե ոչ, քլունգով, ատամնամուրճով կամ հատիչով 
տաշած, ակոսներ ունեցող, հարթեցված, հղկած, ողորկած, հանած երեսակներով, 
փորագրազարդ կամ այլ եղանակով զարդարված և այլն) ձևերի - շինությունների և 
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կոթողների շինարարության համար նախատեսված, մշակած քարից 
արտադրատեսակներ (սովորաբար պատրաստվում են 08.11 խմբի քարերից, կարող 
են պատրաստվել նաև բնական քարի այլ տեսակներից (բացի թերթաքարից), 
օրինակ` քվարցիտից, դոլոմիտից, մանրահատիկ ավազաքարից, ճարպաքարից 
(ճարպաքարը կիրառվում է օրինակ` բարձր ջերմաստիճանների կամ քիմիական 
նյութերի ազդեցության նկատմամբ դիմացկունություն պահանջող արդյունաբերական 
շինարարությունում, ինչպես նաև թաղանթանյութի և քիմիական արդյունաբերության 
օբյեկտների շինարարությունում)), ի թիվս ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 
ողորկած մակերևույթով քարից արտադրատեսակների, տվյալ դիրքը ներառում է 
նաև` ամբողջությամբ կամ մասնակի հարթեցրած, ավազաշիթային մշակած կամ 
հղկած մակերևույթով քարից արտադրատեսակներ, ներկած քարից 
արտադրատեսակներ (արտադրատեսակներ, որոնց վրա արված են տարբեր 
մոտիվներ և զարդանախշեր, փորագրած, լաքած կամ այլ եղանակով ստացված 
հարթ նախշեր (օրինակ` հատիչով մշակած նախշեր)), ներդրվագած քարից 
արտադրատեսակներ (խճանկարով, մետաղական զարդանախշերով կամ 
պարզապես փորագրած մակագրություններով), ծեփած զարդաքանդակներով կամ 
ակոսիկներով քարից արտադրատեսակներ (օրինակ` զոլերի, կոթառների, 
կլորացումների, ուլունքաշարի տիպի գծային զարդաքանդակներով), հղկած քարից 
արտադրատեսակներ (օրինակ` ճակտոններ, ճաղաշարքեր), զարքաքանդակային 
պատված, փորագրած կամ ուռուցիկ մոտիվներով, գրանիտից հատած 
արտադրատեսակներ, արձաններ, բարձրաքանդակներ և ցածրաքանդակներ  

 

- մանրակրկիտ մշակած արտադրատեսակներ (օրինակ` սղոցած կամ հատած, 
ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի ձև տրված), հղկած, ողորկած, լաքապատած, 
ջնարակած, կաղապարված և այլն), ինչպես նաև այլ եղանակներով ողորկած կամ 
մշակած արտադրատեսակներ, օրինակ` պատերի երեսարկման սալեր, սալեր և 
թիթեղներ (ճանապարհների սալարկման, շենքերի շինարարության, քիմիական 
արդյունաբերության օբյեկտների շինարարության և այլնի համար), ճոռեր, 
ամբարներ, ավազաններ, բուխարիների տախտակներ, տանիքածածկի նյութեր և 
երեսարկման սալեր (ինչպես հատուկ ձևերի (բազմանկյուն, կլորավուն և այլն), 
այնպես և ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի))  

Բացառվում է` 

- գետաքարերը, ճալաքարերը և խճային շերտի այլ չմշակված բաղադրիչները 
(08.12.12) 

- բետոնից կամ արհեստական քարից եզրաքարերը (23.61.11) 
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- խեցեգործական սալիկները (23.31) 

- քարհանքերից ստացվող սովորական քարերը (08) 

- բնական թերթաքարերը (չմշակած տեսքով կամ կոպիտ հատման, տաշման կամ 
սղոցով մշակման միջոցով ստացված բլոկների, սալերի և թիթեղների տեսքով) 
(08.11.40) 

- թերթաքարից հատիկները, փշրանքները և փոշին (արհեստական եղանակով 
չներկած) (08.11.40) 

- խճանկարային աշխատանքների համար նախատեսված խորանարդիկները և 
համանման արտադրատեսակները, արհեստական ներկած, թերթաքարից 
հատիկները, փշրանքները և փոշին (23.70.12.300) 

- գրիֆելե մատիտները (32.99.15), օգտագործման համար պատրաստի գծագրական 
գրիֆելները և գրիֆելային տախտակները (շրջանակով կամ առանց շրջանակի) 
(32.99.16) 

- ցեմենտի ու այլ կապակցանյութերի (օրինակ` պլաստմասսայի) հետ 
շեղջաքարացված բնական քարից պատրաստված թիթեղները, սալերը, ինչպես նաև 
շեղջաքարացված կամ կաղապարված քարի փոշուց կամ հատիկներից 
պատրաստված արձանները, աշտարակները և այլն (23.61, 23.69.19) 

- մարմարից արտադրատեսակները (23.70.11) 

- մշակված թերթաքարը և դրանից արտադրատեսակները (23.70.12,) 

- բազալտից արտադրատեսակները (հալած) (23.99.19) 

- 32.12 դասի արտադրատեսակները (օրինակ` ժամացույցներ, ժամացույցների 
պատյաններ և դրանց մասեր) 

- արհեստական ոսկերչական արտադրատեսակները (32.13.10) 

- քարից կոճակները (32.99.23), կավիճները (32.99.15) 

- 100 տարուց ավելի հնություն ունեցող քանդակները և արձանները  

- չմշակած ճալաքարերը, բնական գունավոր հատիկները, փշրանքները և փոշիները 
(08.12) 

23.70.12.100 Չորսվակասալեր, եզրաքարեր և սալեր սալարկման համար, բնական քարից (բացի 
թերթաքարից) 



1453 
 

23.70.12.200 Սալիկներ, խորանարդիկներ և արտադրատեսակներ համանման, հատիկներ, 
փշրանքներ և փոշի արհեստական ներկած, խճանկարային աշխատանքների համար  

23.70.12.300 Կրաքար այլ, տաշած կամ սղոցած, հարթ կամ ուղիղ մակերևույթով, այլ մշակման 
ենթարկված  

23.70.12.400 Թերթաքար մշակած և արտադրատեսակներ դրանից կամ շեղջաքարացված 
թերթաքարից 

23.70.12.500 Քար, մշակած (գրանիտ), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.510 Քար, մշակած (ծիրանաքար), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.520 Քար, մշակած (ավազաքար), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.530 Քար, մշակած (տուֆ) հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.531 Տուֆ երեսպատման, մշակած հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.532 Տուֆ սրբատաշ, մշակած հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.540 Քար, մշակած (ֆելզիտ), հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.550 Քար, մշակած (բազալտ) հուշարձանների կամ շինարարության համար և 
արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.12.590 Քար, մշակած, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, հուշարձանների, 
վերջնամշակման կամ շինարարության համար և արտադրատեսակներ դրանից 

23.70.9 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.70.99 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.70.99.000 Սղոցած, մշակած և վերջնամշակած քարի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

23.9 Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք  
23.91 Հղկանյութեր 
23.91.1 Հղկանյութեր 
23.91.11 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ և քարի մշակման համար 

համանման արտադրատեսակներ (առանց հենքի), դրանց մասերը բնական 
քարից, շեղջաքարացված բնական կամ արհեստական հղկանյութերից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- աղացաքարեր և հեսանաքարեր (հաճախ մեծ չափերի)` թելքավոր զանգվածների և 
այլնի մանրացման, հղկման, պատրաստման համար (օրինակ` ցորենի աղացման, 
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փայտանյութի, անկիզաքարի և այլ թելքերի ստացման համար), ինչպես նաև ներկերի 
տրորման համար նախատեսված թելքատիչ քարեր և ներկալոսիչներ, սովորաբար 
ունենում են սկավառակի կամ հատակ կոնի ձև 

- դանակավոր արտադրատեսակների, գործիքների և այլնի սրման 
հղկասկավառակներ` նախատեսված են հաստոցներում տեղադրման համար, 
սովորաբար ունենում են սկավառակի կամ հատակ կոնի ձև  

- հեսանման սկավառակներ, գլխիկներ, ծայրապանակներ և այլն` կիրառվում են 
էլեկտրամեխանիկական կամ օդաճնշական ձեռքի գործիքներում` մետաղների, քարի, 
ապակու, պլաստիկների, խեցեղենի, ռետինի, կաշվի, սադափի, փղոսկրի և այլնի 
ծլեպների եզրահատման, ողորկման, սրման, տեղարկման, երբեմն նաև կտրման 
համար, սովորաբար չափերով ավելի փոքր են քան աղացաքարերը, հեսանաքարերը 
և հղկասկավառակները (բացառությամբ մեծ տրամագիծ ունեցող կտրող 
սկավառակների որոշ տեսակների), կարող են լինել ցանկացած ձևի (հարթ, կոնի, 
գնդի, կիսագնդի, օղականման, հարկաբաժիններով), նիստերը կարող հարթեցվել 
կամ տրամատվել, տվյալ ենթակարգում ներառվող գործիքները կարող են կազմված 
լինել ինչպես հղկումային նյութերից, այնպես և մետաղական հիմնիրանում գտնվող ոչ 
մեծ հղկումային գլխիկից կամ մշտապես ամրակցված շեղջաքարացված 
հղկանյութերի կոմպակտ շերտ ունեցող կոշտ նյութից (մետաղ, փայտ, պլաստիկ, 
խցան և այլն) միջաձողից (միջուկից), ներառում են նաև հոների համար 
նախատեսված հղկումային տարրեր (անկախ նրանից դրանք տեղադրված են հոնի 
հիմնիրանում ամրակցման համար նախատեսված բռնիչներում թե ոչ)  

- հղկաքարեր, հեսանաքարեր, հեսաններ, հոներ և այլն (կոթերով կամ առանց 
կոթերի)` կիրառվում են մետաղների և այլ նյութերի ձեռքով սրման, շտկման, 
մաքրման կամ հղկման համար, կարող են ունենալ տարբեր ձևեր (օրինակ` 
քառանկյուն, սեղանաձև, արտահատների կամ բացահատների տեսքով, դանակի 
սայրի տեսքով), ըստ լայնական հատվածքի լինում են` քառակուսի, եռանկյուն, կլոր, 
կիսակլոր և այլն, կարող են կազմված լինել նաև հատվածակողմային թիթեղներից 
(սովորաբար շեղջաքարացված բորի կարբիդից) (նախատեսված են արհեստական 
հղկանյութերից հեսանաքարերի շտկման կամ սրման, ինչպես նաև մետաղական 
գործիքների սրման համար), կիրառվում են, մասնավորապես, գործիքների (այդ 
թվում` կտրող), օրինակ` դանակային արտադրատեսակների, հավաքող մեքենաների, 
մանգաղների, հնձիչների և այլնի սրման, ինչպես նաև մետաղների ողորկման 
համար, շատ սուր կտրող մակերևույթով գործիքները (օրինակ` սայրեր կամ 
վիրաբուժական գործիքներ) սրվում են մանրահատիկ քարից կամ թերթաքարից 
հեսանների կամ հոների միջոցով (կիրառումից առաջ այդ քարերը սովորաբար 
թրջվում են ջրով կամ յուղով), որոշները (օրինակ` չեչաքար) բացի այդ, 
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օգտագործվում են նաև մատների եղունգների հարդարման և այլնի, ինչպես նաև 
մետաղների և այլնի մաքրման, ողորկման համար, հեսանաքերը, 
հղկասկավառակները և այլն պետք է պատրաստվեն հիմնականում բնական քարից 
(ինչպես շեղջաքարացված այնպես և չշեղջաքարացված (օրինակ` ավազաքարից, 
գրանիտ, հրաբխային ապար, սիլիցիում, դոլոմիտ, քվարց, տրախիտ)), 
շեղջաքարացված բնական և արհեստական հղկանյութերից (օրինակ` զմռնիտ, 
չեչաքար, տրեպել, կիզելգուր, փշրած ապակի, կորունդ, սիլիցիումի կարբիդ, 
նռնաքար, ալմաստ, բորի կարբիդ) կամ խեցեղենից (թրծած հրահեստ կավ կամ 
ճենապակի), շեղջաքարացված և համանման հեսանասկավառակները 
պատրաստվում են խեցեգործական նյութեր (օրինակ` մանրացրած կավ, ճենակավ, 
երբեմն նաև դաշտային սպաթի հավելում), նատրիումի սիլիկատ, ցեմենտ 
(հատկապես` մագնեզիումային ցեմենտ) կամ նվազ կայուն այլ կապակցանյութեր 
(օրինակ` ռետին, պլաստիկ և այլն) (խառնուրդին երբեմն կարող են ավելացվել նաև 
գործվածքներ (օրինակ`բամբակ, նայլոն կամ վուշ) (խառնուրդին տրվում է 
պահանջվող ձև, չորացվում է, այնուհետև` տաքացվում (երբեմն, երբ կիրառվում են 
խեցեգործական կապակցանյութեր` մինչ ապակենման վիճակի անցնելու պահը) կամ 
ռետինացվում (ռետինի, պլաստիկների և այլնի կիրառման դեպքում), իսկ վերջում` 
հատվում պահանջվող ձևով ու չափերով)) պարունակող մանրացրած հղկանյութից 
կամ քարից (հատկապես` հացահատիկի մանրացման կամ թելքավոր զանգվածների 
պատրաստման համար կիրառվող հեսանաքարերը երբեմն ունենում են տաշած 
մակերևույթ, կարող են լինել ամբողջական կամ առանձին մասերով հավաքած 
տեսքի, ունենալ կցորդիչներ, ներքին կամ արտաքին օղակներ, հակակշիռներ կամ 
խորացումներ, հանդերձվել առանցքներով կամ լիսեռներով, կարող են լինել նաև 
առանց հիմնակմախքի), վերոնշվածներից բացի տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև 
նախապատրաստվածքներ, թվարկված արտադրատեսակների մասեր (եթե դրանք 
հիմնականում պատրաստված են քարից, շեղջաքարացված հղկանյութերից կամ 
խեցեղենից)  

 

Բացառվում է` 

- 25 հատվածում ներառվող հղկումային գործիքների որոշ տեսակները, որոնք 
ներառում են միայն կտրող ատամներով, փորակներով, ակոսատներով և այլնով այն 
գործիքները, որոնք պահպանում են իրենց բնույթը և կիրառման եղանակը նույնիսկ 
դրանցում հղկանյութի ներմուծումից հետո (այսինքն` այն գործիքները, որոնք ի 
տարբերություն տվյալ ենթակարգում թվարկվածների, կարող են կիրառվել ըստ 
նշանակության, նույնիսկ եթե չունեն հղկանյութ), օրինակ` հղկանյութով պատված 
ատամներ ունեցող սղոցները (25.73.20), ապակե, քվարցե թիթեղներից և այլնից` 
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սկավառակների կտրման համար օգտագործվող և ատամնավոր (անկախ նրանից 
պատված է այն հղկանյութով թե ոչ) աշխատանքային մակերևույթ ունեցող 
թագակերպ հորատները (25.73.60) 

- հիմնակմախք ունեցող հեսանաքարերը (ձեռքով կամ ոտնակային շարժաբերով 
գործողության մեջ դրվելու դեպքում ներառվում են 25.73.30 կարգում, իսկ շարժակից 
գործողության մեջ դրվելու դեպքում` 28 հատվածում) 

- բուրավետ չեչաքարերը (բլոկների կամ համանման այլ ձևերի) (20.42.15) 

- գործվածքին, թղթին, ստվարաթղթին կամ այլ նյութին քսած հատիկները կամ 
բնական կամ արհեստական հղկումային փոշիները (անկախ նրանից գործվածքը, 
թուղթը կամ այլ նյութը սոսնձած է սկավառակի կամ փայտե մանրակների տիպի 
հիմքին թե ոչ (կիրառվում են օրինակ` ժամացույցների արտադրությունում, 
նախագծման և այլնի համար)) (26.81.12) 

- ատամնաբուժությունում կիրառվող հորատները (32.50.13)   

23.91.11.100 Աղացաքարեր և հեսանաքարեր, առանց երիզվածքի, հղկման, սրման կամ 
մանրացման համար  

23.91.11.200 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, այլ, 
ալմաստներից, շեղջաքարացված, արհեստական կամ բնական 

23.91.11.300 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, այլ, 
խեժերից, արհեստական կամ բնական, ամրանավորած 

23.91.11.400 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, այլ, 
խեժերից, արհեստական կամ բնական, չամրանավորած 

23.91.11.500 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, առանց երիզվածքի, այլ, 
հղկանյութերից արհեստական, խեցեգործական կամ սիլիկատային նյութերից 
կապակցանյութերով  

23.91.11.600 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, այլ, հղկանյութերից 
շեղջաքարացված, այլ 

23.91.11.700 Աղացաքարեր, հեսանաքարեր, հղկասկավառակներ, բնական քարից  
23.91.11.800 Հղկաքարեր, հեսանաքարեր, հեսաններ, հոներ, կիրառվող ձեռքով սրման, շտկման, 

մաքրման կամ ողորկման համար  
23.91.12 Փոշի կամ հատիկ հղկանյութային` գործվածքի, թղթի կամ ստվարաթղթի հիմքով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գործվածքներ, թուղթ, ստվարաթուղթ, ռետինացված թելքեր, կաշի և այլ նյութեր 
հոլովակներով կամ համապատասխան ձևվածքի (թերթեր, ժապավեններ, երիզներ, 
սկավառակներ, բացահատներ և այլն, որոնք կարող են նաև կարվել, սոսնձվել, 
արտաճզմվել կամ պատրաստվել որևէ այլ եղանակով), թելքերով կամ սանդերքով` 
որոնց վրա քսած է (սովորաբար սոսնձով կամ պլաստիկով) մանրացրած բնական 
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կամ արհեստական հղկանյութ, չգործած նյութերից համանման 
արտադրատեսակներ` ամբողջ զանգվածի վրա հավասարապես բախշված 
հղկանյութով (կապակցանյութի միջոցով հիմքի թելքերին ամրացված), որպես 
հղկանյութեր օգտագործվում են` զմռնիտ, կորունդ, սիլիցիումի կարբիդ, նռնաքար, 
չեչաքար, կայծքար, քվարց, ավազ և ապակե փոշի, ներառում են նաև փայտե կոճղին 
կամ բլոկներին մշտապես ամրացված հղկումային թղթի կամ գործվածքի տիպի 
գործիքներ, տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կիրառվում են մետաղի, 
փայտի, խցանի, կաշվի, խեժի (պնդացրած կամ չպնդացրած) կամ պլաստիկների 
մակերևույթների հարթեղման և մաքրամշակման (ձեռքով կամ մեխանիկական), 
ինչպես նաև օլիֆացրած և լաքապատված մակերևույթների հարթեցման ու 
ողորկման, սորաքարտերի պլաստիկե թաղանթների եզրերի սրման համար  

 

Բացառվում է` 

- կոշտ հիմքից (օրինակ` ստվարաթղթից, փայտից կամ մետաղից) կազմված, 
հղկանյութի (բացի փոշուց կամ հատիկից) կոմպակտ շեղջաքարացված շերտով քսած 
հղկասկավառակները, ինչպես նաև համանման եղանակով համալրված ձեռքի 
գործիքները (23.91.11) 

23.91.12.300 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, գործվածքե հիմքով 

23.91.12.500 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, թղթե կամ 
ստվարաթղթե հիմքով 

23.91.12.900 Փոշի բնական կամ արհեստական հղկումային կամ հատիկային, այլ հիմքով 
23.91.9 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.91.99 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.91.99.000 Հղկանյութերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.99 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
23.99.1 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
23.99.11 Անկիզաքարի մշակված թելք. խառնուրդներ անկիզաքարի և մագնիումի 

կարբոնատի հիմքով. արտադրատեսակներ այդ խառնուրդներից կամ 
անկիզաքարից. շփական նյութեր արգելակների, կցորդիչների և համանման 
սարքվածքների համար, չտեղակայված  
 
23.99.11.600-23.99.11.800 ստորադիրքերը ներառում են` 



1458 
 

- խտացումից, մաքրումից և տեսակավորումից հետո հետագա մշակման ենթարկած 
անկիզաքարի թելքեր (օրինակ` սանդերքավորած կամ ներկած թելքեր)` կարող են 
օգտագործվել տարբեր նպատակներով (մանման, լմման և այլնի կամ որպես զտիչ, 
մեկուսիչ, փաթեթավորման և այլ նյութեր օգտագործման համար), ներառվում են նաև 
անկիզաքարի և մագնիումի կարբոնատի, թաղանթանյութի թելքերի, թեփերի, 
չեչաքարի, տալկի, կրի, սիլիկահողերի, խարամների, ալյումինի օքսիդի, 
ապակեթելքի, խցանի և այլնի խառնուրդներ (կիրառվում են ջերմամեկուսացման 
նպատակով փաթեթավորման համար, որպես զտիչ նյութեր կամ որպես 
անկիզաքարից արտադրատեսակների կաղապարման հիմքեր), խառնուրդներից (այդ 
թվում` բնական խեժի, պլաստիկի, նատրիումի սիլիկատի, ասֆալտի, ռետինի և 
այլնից խառնուրդներ) արտադրատեսակներ (ստացվում են լմմամբ, մանմամբ, 
ոլորմամբ, մետաղապատմամբ, ներկմամբ և կաղապարմամբ), անկիզաքարե թուղթը, 
ստվարաթուղթը և տանիքածածկի ստվարաթուղթը սովորարաբար ստացվում է 
թելքերի մանրացումից (մինչ համասեռ զանգվածի ստացումը), որն այնուհետև 
կաղապարվում է և մամլվում թերթերի (կարող են ունենալ թերթի, հոլովակի կամ 
թիթեղի տեսք, կտրվել ժապավենի, շրջանակի, սկավառակի, օղակի և այլնի տեսքով) 
(անկիզաքարե թելքից, թղթի զանգվածից և լցանյութից պատրաստված թուղթը, 
ստվարաթուղթը և տանիքածածկի ստվարաթուղթը ներառվում են տվյալ 
ենթակարգում, եթե անկիզաքարը կազմում է դրանց զանգվածի 35% և ավելին), մեկ 
կամ մի քանի թելերից մանվածքի պատրաստման դեպքում անկիզաքարի թելքերը 
պնդացվում, գզվում և այնուհետ ոլորվում են (քանի որ անկիզաքարի թելքերը չեն 
ձգվում, ապա ոլորման համար օգտագործում են երկար թելքեր, մինչդեռ թղթի, 
ստվարաթղթի, տանիքածածկի ստվարաթղթի, ասբեստացեմենտի կամ 
անկիզաքարի փոշու պատրաստման համար օգտագործում են կարճ թելքեր), 
անկիզաքարից այլ արտադրատեսակները ներառում են` կեմեր, չամրանավորած 
անկիզաքարե արտադրատեսակներ, տակդիրներ, գործվածքի կտորներ կամ 
պահանջվող ձևով կտրած գործվածքներ, ժապավեններ, պատյաններ, տյուբինգներ, 
խողովակաշարեր, կցորդիչներ, բեռնարկղեր, ձողիկներ, թիթեղներ, սալիկներ, 
խցվածքով միացություններ, զտիչ բլոկներ, մոմլաթներ, հրշեջների, քիմիական 
արդյունաբերության աշխատողների, քաղաքացիական պաշտպանության և այլնի 
համար նախատեսված պաշտպանիչ հագուստ, գլխարկներ և կոշիկներ (օրինակ` 
բաճկոններ, տաբատներ, գոգնոցներ, թևնոցներ, ձեռնոցներ, գլխանոցներ, 
դիմակներ (որպես կանոն փայլարե ակնոցներով), սաղավարտներ, անկիզաքարե 
վերնամասով կամ ներբանով կոշիկներ, ներքնակներ, հրշեջների վահաններ, 
հրահեստ վահաններ, թատերական վարագույրներ, անկիզաքարով պատված և 
գազատարներում հրդեհների դեմ պայքարի համար նախատեսված երկաթե գնդեր և 
կոներ), թվարկված բոլոր արտադրատեսակները կարող են ամրանավորվել 
մետաղով (հաճախ ցինկե կամ պղնձե մետաղալարով) կամ այլ նյութով (օրինակ` 
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գործվածքաթելքով կամ ապակեթելքով), ներկվել, հղկվել, գայլիկոնվել, ֆրեզվել կամ 
մշակվել որևէ այլ եղանակով, պատվել քսուքով, տալկով, գրաֆիտով, ձյութով, լաքով, 
բրոնզով  

- անկիզաքարե շփական նյութեր` սովորաբար պատրաստվում են անկիզաքարի 
թելքերից, պլաստիկներից և այլնից կազմված խառնուրդի կաղապարմամբ (բարձր 
ճնշման տակ), կարող են պատրաստվել նաև պլաստիկով, կուպրով կամ խեժով 
սնուցված հյուսած անկիզաքարի թելքերի մամլմամբ, կարող են ուժեղացվել պղնձե, 
ցինկե կամ բամբակե լարերի միջոցով, իսկ երբեմն պատրաստվել անկիզաքարով 
պատված մետաղալարից կամ բամբակե թելից, շնորհիվ շփման բարձր գործակցի, 
ջերմա- և մաշակայունության օգտագործվում են արգելակային մաշիկների, շփական 
սկավառակների և այլնի տակդիրներում, կարող են լինել թերթերի, հոլովակների, 
ժապավենների, բացահատների, սկավառակների, օղակների, տափօղակների, 
տակդիրների կամ այլ ձևերի, շփական նյութը կարող է կարվել, գայլիկոնվել կամ 
մշակվել որևէ այլ եղանակով, ներառում են նաև այլ հանքային նյութերի (գրաքար, 
սիլիկահող) կամ թաղանթանյութային թելքերի հիմքով համանման շփական նյութեր  

 

Բացառվում է` 

- հանքային նյութեր կամ թաղանթանյութի թելքեր չպարունակող (օրինակ` խցանից) 
շփական նյութերը (դասակարգվում են ըստ դրանց կազմության մեջ մտնող նյութի) 

- տեղակայված արգելակային տակդիրները (ներառյալ` կլորավուն հանվածքներով 
մետաղական թիթեղի վրա շփական նյութերը, սորատած ագույցները կամ 
սկավառակային արգելակների համար նախատեսված համանման 
արտադրատեսակները) (դասակարգվում են որպես համապատասխան 
մեխանիզմների և մեքենաների մասեր) (29.32.30) 

- չմշակած կամ պարզապես ըստ երկարության տեսակավորած, պնդացրած և 
մաքրած անկիզաքարի թելքերը, անկիզաքարի փոշին և փաթիլները (08.99.29) 

- մետաղից և անկիզաքարից տակդիրները և համանման միացությունները կամ 
տակդիրների և միացությունների հավաքածուները (28.29) 

- հիմնականում պլաստիկից կազմված նյութերը և արտադրատեսակները (նույնիսկ 
եթե դրանք որպես լցանյութ պարունակում են անկիզաքար) (20.16) 

- ասբեստացեմենտից արտադրատեսակները (23.65.12) 

- անկիզաքարի հիմքով շփական նյութերը (23.99.11) 
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23.99.11.600 Թելքեր անկիզաքարից, մշակած, խառնուրդներ անկիզաքարի կամ անկիզաքարի և 
մագնիումի կարբոնատի հիմքով 

23.99.11.700 Թերթեր կամ հոլովակներ անկիզաքարից, մամլած  
23.99.11.800 Հագուստ, հագուստի պարագաներ, կոշիկ և գլխարկներ, թուղթ, հաստ 

ստվարաթուղթ և նրբաթաղիք կամ թաղիք, արտադրատեսակներ այլ (այդ թվում` 
քաղաքացիական ավիացիայի համար), անկիզաքարից կամ անկիզաքարի հիմքով 
խառնուրդներից 

23.99.11.900 Նյութեր շփական և արտադրատեսակներ դրանցից, չտեղակայված, նախատեսված 
արգելակների, կցորդիչների կամ համանման սարքավորումների համար, 
անկիզաքարի հիմքով 

23.99.11.930 Մակադրակներ կոճղակների արգելակային, անկիզաքարից և հանքային այլ 
նյութերից 

23.99.11.950 Նյութեր շփական և արտադրատեսակներ դրանցից, չտեղակայված, նախատեսված 
արգելակների, կցորդիչների կամ համանման սարքավորումների համար, 
անկիզաքարի հիմքով, այլ, բացի արգելակային մակադրակներից  

23.99.12 Ասֆալտից կամ համանման նյութերից արտադրատեսակներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բնական ասֆալտից կամ բիտումից, քարածխային կուպրից, նավթային 
բիտումից, բիտումային խառնուրդներից և այլնից արտադրատեսակներ` սովորաբար 
պարունակում են ավազի, խարամի, կավճի, կրի, ցեմենտի, տալկի, ծծմբի, 
անկիզաքարի թելքերի, փայտե թելքերի, թեփերի, խցանի, բնական խեժերի տիպի 
լցանյութեր  

 

- թիթեղներ, բրիկետներ, սալիկներ, սալեր` ստացվում են մամլման կամ 
կաղապարման միջոցով, օգտագործվում են երեսարկման, պատման և սալարկման 
աշխատանքներում 

- տանիքածածկի սալեր` կազմված են հիմքից (օրինակ` ստվարաթղթից, պաստառից 
կամ ապակեթելքից, արհեստական պաստառից, ջուտից կամ ալյումինե 
նրբաթիթեղից), ամբողջությամբ պատված են ասֆալտի կամ համանման նյութի 
շերտով, կազմված են առնվազն երեք շերտերից (թուղթ, ստվարաթուղթ կամ այլ 
նյութ (օրինակ` ապակեբամբակ, ջուտ, ալյումինե նրբաթիթեղ, թաղիք կամ 
տանիքածածկի ստվարաթուղթ, չգործած նյութ), որոնք տեղադրված են ասֆալտե 
կամ համանման նյութի երկու շերտերի արանքում) 

- ամբողջապես պատված ասֆալտով կամ համանման նյութով գործվածքի կամ թղթի 
մեկ կամ մի քանի շերտերով շինարարական բլոկներ`  

- ձուլած կամ կաղապարած խողովակներ և բեռնարկղեր (մետաղով պատված կամ 
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ամրանավորած ասֆալտե խողովակները և բեռնարկղերը դասակարգվում են որպես 
մետաղական կամ ասֆալտե արտադրատեսակներ, կախված նրանից թե որ նյութն է 
առավել էական դրանց հատկությունների համար) 

 

Բացառվում է` 

- ձյութով կամ համանման նյութով պատված կամ տոգորված թուղթը (նախատեսված 
օրինակ` որպես փաթեթավորման թուղթ օգտագործելու համար) (17.12.77) 

- բիտումով կամ ասֆալտով պատված կամ տոգործված գործվածքները (13.93) 

- հիմնականում ասբեստացեմենտից (ասֆալտի հավելմամբ) արտադրատեսակները 
(23.65.11) 

- բիտումի կամ ասֆալտի շերտով քսած կամ դրանցով տոգորված ապակեթելքից 
պատրաստված գործվածքները կամ ցանցերը (23.14) 

- բնական ասֆալտի, նավթային բիտումի, հանքային խեժի կամ հանքային խեժի 
կուպրի վրա հիմնված բիտումային խառնուրդները (23.99.13) 

23.99.12.500 Արտադրատեսակներ ասֆալտից կամ նյութերից համանման, հոլովակներով 
23.99.12.530 Արտադրատեսակներ տանիքածածկի կամ երեսարկման, ասֆալտից կամ նյութերից 

համանման, հոլովակներով 
23.99.12.590 Արտադրատեսակներ ասֆալտից կամ նյութերից համանման, հոլովակներով, այլ  
23.99.12.900 Արտադրատեսակներ ասֆալտից և նյութերից համանման, ոչ հոլովակներով 
23.99.13 Բիտումային խառնուրդներ բնական և արհեստական քարի ու բիտումի, բնական 

ասֆալտի կամ որպես կապակցանյութ օգտագործվող այլ նյութերի հիման վրա 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ասֆալտային բիտում` սովորաբար 60%-ով և ավելի կազմված է բիտումից և 
լուծիչից, կիրառվում է ճանապարհային պատվածքների համար  

- ասֆալտի, բիտումի, կուպրի կամ հանքաձյութի (ջրում) էմուլսիաներ կամ կայուն 
կախույթներ` ճանապարհային պատվածքների համար օգտագործվողների տիպի  

- մածիկներ ասֆալտային և մածիկներ բիտումային այլ, ինչպես նաև համանման 
բիտումային խառնուրդներ (հանքային նյութեր` ավազ, անկիզաքար և այլն ներառող)` 
օգտագործվում են դրոշմահատման համար, որպես կաղապարային նյութեր և այլն 
(ներառվում են տվյալ ենթակարգում ներառվում են եթե շեղջաքարացված են 
բլոկներով և այլն, կամ այնպիսի տեսակի են, որ օգտագործումից առաջ կարելի է 
կրկին հալել) 
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Բացառվում է` 

- թերթերը, հախճասալերը ճանապարհային քարե սալերը (23.99.12) 

- ձյութած` «մակադամ» տիպի ճանապարհային պատվածքները (08.12.13) 

- ձյութի հետ եռակալված դոլոմիտը (08.11.20) 

- կրեոզոտային յուղերի կամ քարածխային ձյութի թորվածքների այլ ապրանքների 
հետ կուպրի խառնուրդները (19.10.20) 

- ջրազրկած և փոշիացրած, ջրում նրբամանրած ու էմուլսարարի (նախատեսված 
բացառապես պահպանվածության, բեռնման-բեռնաթափման կամ տեղափոխման 
համար) աննշան քանակություն պարունակող բնական բիտումը (08.99.10) 

- բիտումային ներկերը և լաքերը, որոնք տվյալ ենթակարգի որոշ խառնուրդներից 
տարբերվում են օրինակ` առավել մանրահատիկ լցանյութով, մեկ կամ մի քանի 
թաղանթ ձևավորող ազդակի հնարավոր առկայությամբ (բացառությամբ` ասֆալտի, 
բիտումի, ձյութի կամ կուպրի), և ձևավորված թաղանթի նրբությամբ և ամրությամբ 
(20.30.22) 

- յուղվող նյութերը (20.59.41) 

23.99.13.000 Բիտումային խառնուրդներ բնական և արհեստական քարի ու բիտումի, բնական 
ասֆալտի կամ որպես կապակցանյութ օգտագործվող այլ նյութերի հիման վրա 

23.99.14 Գրաքար արհեստական, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաքար. 
արտադրանք գրաքարի կամ կիսապատրաստվածքի տեսքով ածխածնի այլ ձևերի 
հիման վրա 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արհեստական գրաքար (էլեկտրագրաքար)` հանդիսանում է ածխածնի 
տարատեսակ, սովորաբար պատրաստվում է էլեկտրավառարանում` 
նրբամանրացրած կոքսի (սովորոբար` նավթային կոքսի, իսկ երբեմն 
անթրացիտային, թորանոթային, կուպրային կամ այլ կոքսի) և ածխածնային 
կապակցանյութերի (օրինակ` կուպր կամ հանքաձյութ) խառնուրդի տաքացմամբ 
(25000 C -ից մինչև 32000C ջերմաաստիճանում) (խառնուրդում պարունակվող 
նյութերի (օրինակ` սիլիկահող կամ երկաթի օքսիդ) կատալիզային ազդեցության 
շնորհիվ «գրաքարացման» համար), սովորաբար պատրաստվում են փոշիների, 
փաթիլների, բրիկետների, թիթեղների, ձողիկների, միջաձողերի և այլնի տեսքով 
(բրիկետները և թիթեղները օգտագործվում են կտրելուց և գերճշգրիտ 
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մեխանիկական մշակման ենթարկելուց հետո` խոզանակների կամ 
էլեկտրահանքային այլ արտադրատեսակների կամ միջուկային ռեակտորների 
մանրակների պատրաստման համար), ի թիվս արհեստական գրաքարի սովորական 
տեսակների, ներառում են նաև` միջուկային ռեակտորների համար նախատեսված 
արհեստական գրաքարներ (հատուկ կերպ ստեղծված գրաքար` բորի մեկ 
միլիոներորդական մասից ոչ ավելի պարունակությամբ և ջերմային նեյտրոնների 
կլանման ամբողջական հատույթի ոչ ավելի 5 միլիբար/ատոմ միջակայքով, ունեն 
մոխրի շատ փոքր պարունակություն (ոչ ավելի քան 20 միավոր` միլիոնի նկատմամբ), 
կիրառվում են միջուկային ռեակտորներում` որպես դանդաղարարներ կամ 
արտացայտիչներ), տոգորված կամ անթափանց արհեստական գրաքարեր 
(արհեստական գրաքար, որը տեսակարար խտության կամ գազերի նկատմամբ 
անթափանցման մեծացման նպատակով, նախապես տոգորվում է վակուումում 
(ձյութով կամ հանքաձյութով կամ շաքարների լուծույթներով կամ այլ օրգանական 
նյութերով) և այնուհետև կրկնակի թրծվում` այդ հավելանյութերի ածխածնային 
մնացորդների գրաքարացման համար, կարող է օգտագործվել նաև միջուկային 
ռեակտորներում), ինչպես նաև միայն արհեստական գրաքարի վերարտադրման 
համար պիտանի ջարդոններ, մնացուկներ և մաշված արտադրատեսակներ 

- կոլոիդային գրաքարեր (իրենից ներկայացնում է կոլոիդային կախույթի` ջրում կամ 
այլ միջավայրում (օրինակ` սպիրտ, հանքային յուղ) նրբամանրացրած բնական կամ 
արհեստական գրաքար, որին կարող են ավելացվել նաև այլ նյութերի (ինչպես 
օրինակ` աղաղներ կամ ամոնիակ) ոչ մեծ քանակություններ (կախույթի կայունացման 
նպատակով), սովորաբար կիսահեղուկ են, հիմնականում օգտագործվում են 
քսուկների պատրաստման համար կամ այնպիսի տեղերում, որտեղ անհրաժեշտ է 
բարձր էլեկտրահաղորդականություն), կիսակոլոիդային գրաքարեր (այսինքն` 
կիսակոլոիդային կախույթի տեսքի գրաքար (ջրում կամ այլ միջավայրում), կարող է 
օգտագործվել գրաքարային յուղերի պատրաստման կամ գրաքարացված 
մակերևույթների կաղապարման համար) 

- պատրաստուկներ գրաքարի կամ ածխածնի այլ տեսակների հիմքով` մածուկների, 
բրիկետների, թիթեղների կամ այլ կիսապատրաստվածքների տեսքով, այդ թվում` 
«ածխածնային» բրիկետներ, թիթեղներ, ձողիկներ և մետաղագրաքարային կամ 
համանման կիսապատրաստվածքներ (այսինքն այնպիսի կիսապատրաստվածքներ, 
որոնք օգտագործվում են էլեկտրական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորանքի և 
սարքերի ածխային խոզանակների պատրաստման համար և որոնք հիմնված 
ածխածնային նյութերի վրա (այդ թվում նաև` այլ նյութերի հետ միախառնած), 
«ածուխներ» (ստացվում են թրծմամբ (10000 C -ից մինչև 12000C ջերմաստիճանում), 
որը սակայն բավարար չէ նրբամանրացրած կոքսի կամ լամպային մրի ու բնական 
կամ արհեստական գրաքարի փոշու և ածխածնային կապակցանյութերի (կուպր կամ 
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հանքաձյութ) խառնուրդների իսկական «գրաքարացման» համար), 
մետաղագրաքարային տիպի բաղադրություններ (ստացվում են եռակալման 
գործընթացին (շեղջաքարացում, կաղապարում և թրծում) համանման գործընթացով` 
գրաքարի փոշու և մետաղի (պղինձ, կադմիում կամ դրանց համահալվածքներ) փոշու 
խառնուրդներից, մետաղի պարունակությունը տատանվում է 10%-ից մինչև 95% 
սահմաններում, բնական կամ արհեստական գրաքարի փոշու և պլաստմասսայի 
խառնուրդների կաղապարմամբ ստացված արտադրատեսակները (օրինակ` 
բրիկետներ և թիթեղներ) սովորաբար ունենում են 200X100X35 մմ կամ 150X70X30 
մմ չափեր, կրտրելուց և մանրակրկիտ մեխանիկական մշակումից հետո դրանք 
հիմնական օգտագործվում են էլեկտրական խոզանակների պատրաստման համար), 
էլեկտրոդների համար նախատեսված ածխածնային մածուկներ (հիմնականում 
կազմված են անթրացիտի և քարածխային ձյութի (հանդիսանում է կապակցանյութ) 
խառնուրդից, սովորաբար լինում են ոչ մեծ բրիկետների տեսքով, տեղադրվում են 
մետաղե բեռնարկղի վերին մասում, որտեղ փափկում են ջերմության ազդեցության 
տակ, և այդպիսով կաղապարվում բեռնարկղի ներսում ու ձևավորում անվերջ 
էլեկտրոդ (կիրառվում են վառարաններում, որոնց աշխատանքը չպետք է 
դադարեցվի), առավել տարածված բաղադրություններից է «Զոդերբերգի մածուկը», 
համանման մածուկներ օգտագործվում են նաև վառարանների ներպատման համար 
(ըստ այդմ հրահեստ պատվածքը պնդանում է տեղում), ներառվում են նաև գրաքարի 
մասնիկների (հիմնականում` 5 միկրոնից ոչ ավելի) և հանքային յուղերի խառնուրդից 
կազմված մածուկներ (հավասարապես պիտանի են ինչպես ծանր սարքավորանքի 
մակերևույթների մշակման, այնպես և գրաքարային քսուքների պատրաստման 
համար)) 

 

Բացառվում է` 

- բնական գրաքարերը (08.99.29) 

- թորանոթային ածխածինը (կամ գազային ածխածինը) (19.10.10) 

- մշակված մակերևույթով, վերջնամշակած մակերևույթով, հատուկ կաղապարներով 
կտրած, խառատային, գայլիկոնման և այլ հաստոցներով մշակած կամ այլ 
արտադրատեսակների կերպափոխած արհեստական գրաքարերը (ոչ էլեկտրական 
նպատակների համար օգտագործվող արտադրատեսակները (օրինակ` զտիչներ, 
սկավառակներ, առանցքակալներ, ձուլման կաղապարներ, թթվակայուն աղյուսներ) 
ներառվում են 23.99.19 ենթակարգում, իսկ էլեկտրական նպատակների համար 
օգտագործվողները` 28.99 ենթակարգում) 

- թրծման ենթարկված հրահեստ նյութերը (օրինակ` արհեստական գրաքարի հիմքով 
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խեցեղենը) (23.20.12, 23.20.14) 

- արհեստական գրաքարից բրիկետները, թիթեղները, ձողիկները և համանման 
կիսապատրաստվածքները, (որոնք պարունակում են նաև արծաթի փոշիներ) 
(24.41.10) 

23.99.14.000 Գրաքար արհեստական, կոլոիդային կամ կիսակոլոիդային գրաքար. արտադրանք 
գրաքարի կամ կիսապատրաստվածքի տեսքով ածխածնի այլ ձևերի հիման վրա 

23.99.15 Կորունդ արհեստական 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- որոշակի կամ անորոշ քիմիական կազմություն ունեցող արհեստական կորունդներ` 
ստացվում են էլեկտրավառարանում ալյումինի օքսիդի (ալյումինի օքսիդը կարող է 
պարունակել այլ օքսիդների (օրինակ` տիտանի և քրոմի օքսիդներ) ոչ մեծ 
քանակություններ, որոնք փոխանցվել են բնական նյութից (բոքսիտներից) կամ 
ավելացվել` հատկությունների (օրինակ` հալած հատիկների ամրության կամ դրանց 
երանգի փոփոխման) բարելավման նպատակով) հալման միջոցով, մատակարարվում 
են ոչ մեծ բեկորների, մասնատած զանգվածի կամ հատիկների տեսքով, ի 
տարբերություն սովորական ալյումինի օքսիդի առավել կայուն են օդի և թթուների 
ազդեցության նկատմամբ, շատ ամուր են, օգտագործվում են, օրինակ` որպես 
հղկումային նյութ` հրահեստ խառնաքարերի (օրինակ` մուլիտ և սիլիմանիտ) 
արտադրության համար, էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությունում (լաբորատոր 
ամանեղենի համար)  

 

Բացառվում է` 

- արհեստական կորունդի և այլ նյութերի (օրինակ` ցիրկոնիումի երկօքսիդի) 
մեխանիկական խառնուրդները (20.59) 

23.99.15.000 Կորունդ արհեստական 
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23.99.19 Ոչ մետաղական հանքային արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կալցինացված ճենակավ 
 
- խարամային և հանքային (օրինակ` նռնաքարից, բազալտից, կրաքարից կամ 
դոլոմիտից) բամբակ` ստացվում են կազմության մեջ մտնող բաղադրիչներից մեկի 
կամ մի քանիսի հալումից և ստացված հալույթին (սառեցման դեպքում) թելքերի տեսք 
տալու միջոցով (սովորաբար իրականացվում է կենտրոնախույս ուժերի և օդափչման 
միջոցով), ներառում է նաև «ալյումասիլիկատային» ապակի (անվանվում է նաև 
«խեցեգործական թելք», ձևավորվում է տարբեր համամասնություններով կավահողի 
և սիլիկահողի հալման (երբեմն հավելելով նաև այլ օքսիդների (օրինակ` ցիրկոնիումի, 
քրոմի օքսիդի) ոչ մեծ քանակություններ) միջոցով, այնուհետև ստացված հալույթը, 
փչման միջոցով, կերպափոխվում է թելքային զանգվածի) (հանքային բամբակները 
լինում են փաթիլանման և թելաձև, ապակեբամբակից տարբերվում են քիմիական 
կազմությամբ, իսկ թելքերը սովորաբար կարճ են և ոչ այնքան սպիտակ) 

- փքեցրած և փրփրեցրած վերմիկուլիտ (ստացվում է վերմիկուլիտի տաքացմամբ, 
ինչն առաջացնում է ելքային նյութի զանգվածի էական (երբեմն 35 անգամ) 
մեծացում), փքեցրած պեռլիտ, քլորիտ, վուլկանական ապակի և այլն (նույնպես 
ստացվում են տաքացման միջոցով, սովորաբար կազմված են շատ թեթևաքաշ 
գնդաձև հատիկներից), փքեցրած կավեր (ստացվում են հատուկ ընտրած կավերի 
թրծմամբ կամ կավի և այլ հավելանյութերի (օրինակ` մոխրաջրի սուլֆիդի) 
խառնուրդի թրծմամբ), փրփրուն խարամ (պատրաստվում է հալած խարամի մեջ ջրի 
ոչ մեծ քանակության հավելմամբ) 

- հանքային նյութերից ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ և անձայնանցիկ 
խառնուրդներ` որոնց տրվում է որոշակի ձև (օրինակ` հիմնականում կիզելգուրից, 
սիլիցիում պարունակող քարային փոշուց, մագնիումի կարբոնատից կազմված 
խառնուրդներ, որոնց երբեմն կարող են ավելացվել գիպս, խարամ, մանրացրած 
խցան, փայտաթեփ, մանածագործվածքային թելքեր և այլն, խառնուրդների 
կազմության մեջ կարող են ներառվել նաև հանքային բամբակներ (հիմնականում 
օգտագործվում են որպես փաթեթավորման նյութեր, առաստաղների, տանիքների, 
պատերի և այլնի մեկուսիչներ)), տվյալ դիրքի արտադրատեսակները (օրինակ` 
բլոկներ, թերթեր, աղյուսներ, սալեր, գլանային թաղանթներ, կեմեր, տակդիրներ) 
հիմնականում ցածր խտության են, կարող են ներկվել արհեստական եղանակով, 
ունենալ չայրվող հավելույթներ, երեսարկվել թղթով կամ ամրանավորվել մետաղով, 
խառնուրդները և արտադրատեսակները կարող են պարունակել նաև անկիզաքարի 
թելքերի (սովորաբար զանգվածի 5%-ը չգերազանցող համամասնությամբ) ոչ մեծ 
քանակություններ (մասնավորապես  կիրառման հեշտացման համար)  ներառում են 
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23.99.19.100 Խարամաբամբակ, բամբակ հանքային սիլիկատային և բամբակ հանքային 
համանման (ներառյալ դրանց խառնուրդները), բլոկներով, թերթերով կամ 
հոլովակներով 

23.99.19.200 Վերմիկուլիտ շերտատած, կավեր փքեցրած, խարամ փրփրեցրած և արտադրանք 
հանքային փքեցրած, այլ 

23.99.19.300 Խառնուրդներ և արտադրատեսակներ նյութերից հանքային, ջերմամեկուսիչ, 
ձայնամեկուսիչ կամ ձայնակլանիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

23.99.19.400 Փայլար մշակած կամ արտադրատեսակներ փայլարից 
23.99.19.500 Արտադրատեսակներ գրաքարից կամ նյութերից ածխածնային այլ, 

էլեկտրատեխնիկայում չօգտագործվող 
23.99.19.600 Արտադրատեսակներ տորֆից, ներառյալ թիթեղներ, թաղանթներ գլանների և 

ամաններ` բույսերի աճեցման համար 
23.99.19.900 Արտադրատեսակներ քարից և հանքային նյութերից այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
23.99.9 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
23.99.99 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

23.99.99.000 Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24 Մետաղներ մետաղական արտադրատեսակների արտադրության համար 
 
Տվյալ հատվածը ներառում է՝ 

- թուջ, սև և գունավոր մետաղներ ձուլազանգվածով և այլ առաջնային ձևերով, 
դրանցից կիսապատրաստվածքներ և պատրաստի արտադրատեսակներ (թերթավոր 
պողպատ, ձողեր, խողովակներ, լարեր և այլն), որոնք ստացվում են գլոցման, 
կորզանման, արտամղման, դրոշմման, պատման և այլ գործողությունների 
արդյունքում 

- հեղուկ պողպատ ձուլելու համար պատրաստի արտադրատեսակներ  

- մետաղական արտադրատեսակների արտադրության բնագավառի 
ծառայություններ, թուջի, պողպատի և գունավոր մետաղների ձուլման 
ծառայություններ  

24.1 Երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ  
24.10 Երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ 
24.10.1 Հիմնային մթերք սև մետաղներից  
24.10.11 Թուջ վերամշակելի և հայելանման` ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով կամ այլ 

առաջնային ձևերով   
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- վերամշակելի, ձուլածո կամ հայելանման թուջ, ձուլակոճղերով, ձուլած 
մետաղասալերով (սլյաբներով) կամ այլ առաջնային ձևերով 

- երկաթի ուղղակի վերականգնման եղանակով ստացված մետաղաարտադրանք 

- այլ սպունգաերկաթ, շատ մաքուր երկաթ (0,06% -ից ոչ ավել խառնուրդների 
պարունակությամբ) 

- վերամշակելի թուջ, որն հանդիսանում է սև մետաղագործության հիմնական 
առաջնային մթերք, ստացվում է հիմնականում դոմնային և էլեկտրական 
վառարաններում երկաթի հանքաքարի և մետաղաջարդոնի վերականգնման և 
հալման եղանակով, համարվում է երկաթաածխածնային համահալվածք, բայց 
պարունակում է նաև այլ տարրեր՝ սիլիցիում, մանգան, ծծումբ, ֆոսֆատ, որոնք 
այդտեղ են ընկնում հանքաքարից, ջարդոնից, հալանյութից կամ վառելիքից, բացի 
դրանցից կարող են լինել նաև այլ տարրեր՝ քրոմ, նիկել, որոնք ավելացվում են 
հատուկ հատկություններ տալու համար, հիմնականում վերամշակվում է 
մետաղագործական գործարաններում պողպատ ստանալու համար 

- ձուլածո թուջ, օգտագործվում է ձևավոր ձուլվածք ստանալու համար, ինչպես նաև 
հիմնական, կարմրաքարային (հեմատիտային), կռած թուջ և անձուլուկ ձուլվածք 

- լեգիրված թուջ, պարունակում է մեկ կամ մի քանի տարրեր հետևյալ զանգվածային 
մասերով՝ 10%-ից ոչ ավել քրոմ, 6%-ից ոչ ավել մանգան, 3%-ից ոչ ավելի ֆոսֆոր, 8%-
ից ոչ ավելի սիլիցիում, 10%-ից ոչ ավել այլ տարրեր 

- հայելանման թուջ, հանդիսանում է ածխածնի հետ երկաթի համահալվածք, 
պարունակում է 6 զանգ.%-ից ավելի, բայց 30 զանգ.%-ից ոչ ավելի մանգան, իսկ մյուս 
բաղադրիչներով համապատասխանում է լեգիրված ձուլածո թուջին, հիմնականում 
օգտագործվում է պողպատի արտադրության մեջ պողպատի թթվածնազերծման և 
կրկնակի ածխածնավորման համար, ինչպես նաև լեգիրման համար, 
փաթաթածալքում ունի հայելային փայլ, ունի նույն ձևը, ինչ որ այլ թուջերը (եթե 
համահալվածքում այլ տարրերի բաղադրությունն ավելի է, ապա այն դասակարգվում 
է որպես ֆեռոհամահալվածք, օրինակ՝ 8 զանգ.%-ից ավելի սիլիցիումի քանակի 
դեպքում համահալվածքը դասակարգվում է որպես ֆեռոսիլիցիում 24.10.12 
ենթադիրքում, եթե համահալվածքը պարունակում է 30զանգ.%-ից ավելի մանգան և 
8զանգ.%-ից ավելի սիլիցիում, այն դիտվում է որպես ֆեռո-սիլիկա-մանգան և 
դասակարգվում է 24.10.20.450 ենթադիրքում) 

- երկաթի անմիջական վերականգնման եղանակով առանց հալման ստացված 
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մետաղաարտադրանք, ստացվում է հանքաքարից կտորների կամ հատիկների 
տեսքով կամ հարստացված հանքաքարից բրիկետների կամ բովագնդիկների 
տեսքով, սովորաբար պարունակում է 80զանգ.%-ից ավելի մետաղական երկաթ և 
ունի սպունգանման կառուցվածք (սպունգանման երկաթ), օգտագործվում է պողպատ 
ստանալու համար (տվյալ դիրքի արտադրատեսակները բրիկետների կամ 
բովագնդիկների տեսքով տարբերվում են 07.10.10 ենթակարգի հարստացած 
հանքաքարից ստացված արտադրատեսակներից), ունի անհարթ և ծակոտկեն 
մակերես (հալման եղանակով ստացված մթերքն ունի կլոր մակերես)  

- շատ մաքուր երկաթ (այսինքն երկաթ, որը պարունակում է 0,06% խառնուրդ), 
օգտագործվում է հետազոտական լաբորատորիաներում և մետաղամշակման 
արտադրության մի շարք բնագավառներում (օրինակ՝ փոշեմետաղագործությունում), 
հանդիսանում է լավ լուծիչ մետաղների համար 

24.10.11.100 Թուջ վերամշակելի չլեգիրված և լեգիրված ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով կամ 
այլ առաջնային ձևերով 

24.10.11.200 Թուջ հայելանման ձուլակոճղերով, մետաղակոճղերով կամ այլ առաջնային ձևերով 

24.10.11.300 Մետաղարտադրանք, ստացված երկաթի անմիջական վերականգնման եղանակով, 
այլ սպունգաերկաթ, երկաթ շատ մաքուր (0,06% -ից ոչ ավելի խառնուրդներ 
պարունակող) կտորներով, բովագնդիկներով կամ համանման ձևերով 

24.10.12 Ֆեռոհամահալվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձուլակոճղերի, մետաղակոճղերի, կտորների տեսքով կամ այլ առաջնային ձևերով 
ֆեռոհամահալվածքներ, որոնք ստացվում են անընդհար ձուլման արդյունքում, 
ինչպես նաև հատիկների կամ փոշու տեսքով, շեղջաքարացած կամ առանց 
շեղջաքարացման, սովորաբար օգտագործվում են որպես հավելումներ այլ 
ձուլվածքների արտադրության մեջ կամ որպես թթվեցուցիչներ, ծծմբազերծիչներ սև 
մետաղագործության մեջ այլ համանման նպատակների համար, պարունակում են 
4զանգ.% կամ ավելի երկաթ, ինչպես նաև մեկ կամ ավելի տարրեր հետևյալ 
զանգվածային մասերով՝ 10%-ից ավելի քրոմ, 30%-ից ավելի մանգան, 3%-ից ավելի 
ֆոսֆոր, 8%-ից ավելի սիլիցիում և 10%-ից ավելի այլ տարրեր, բացառությամբ 
ածխածնի, այն պայմանով, որ պղինձը չպետք է գերազանցի 10%-ը 

Ֆեռոհամահալվածքը, որը պարունակում է 30%-ից ավելի մանգան և 8% և պակաս 
սիլիցիում համարվում է ֆեռոմանգան, իսկ եթե պարունակում է 30%-ից ավելի 
մանգան և 8%-ից ավելի սիլիցիում համարվում է ֆեռոսիլիկամանգան: Կոնկրետ 
անվանման բացակայության դեպքում, եթե ֆեռոհամահալվածքը պարունակում է 
երկու, երեք և ավելի տարրեր, պատկանում է այլ ֆեռոհամահալվածքներին: 
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Ֆեռոհամահալվածքները թուջից տարբերվում են նրանով, որ պարունակում են 
երկաթի ավելի ցածր տոկոս, ինչպես նաև կարող են պարունակել 2%-ից ոչ ավելի 
ածխածին:  

 
Բացառվում է՝ 

- քիմիական արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են նույն նպատակներով և 
նույն եղանակով, ինչ որ ֆեռոհամահալվածքները, օրինակ՝ մոլիբդենի օքսիդը, 
կալցիումի մոլիբդատը, ինչպես նաև, եթե պարունակում են ծավալում 4% -ից պակաս 
երկաթ, կալցիումի սիլիցիդ և մանգանի սիլիցիդ (20.13) 

- ֆեռոուրանը (20.13) 

- երկաթե հիմքով բոլոր ձևերով ֆեռոցերիումը և այլ հրակրային համահալվածքները  

- նստվածքները, որոնք առաջանում են գունավոր մետաղների համահալվածքների 
ստացման ժամանակ և, որոնք չեն կարող օգտագործվել որպես ֆեռոհամահալվածք, 
ծծմբի, ֆոսֆորի և այլ խառնուրդների առկայության պատճառով 

- ֆեռոմանգան՝ «ածխածնային» ձուլազանգվածի տեսքով ոչ հարթ մակերևույթով, 
սպիտակ գույնի համահալվածք է, տարբերվում է փխրունությամբ և մեծ ամրությամբ, 
օգտագործվում է պողպատի թթվեցման, ծծմբազերծման և վերակարբոնացման 
համար և, մանգանի ավելացման ժամանակ, համահալվածքի ստացման համար, 
շատ օգտագործվող տեսակները պարունակում են 6-7% ածխածին, իսկ մանգանի 
պարունակությունը պետք է լինի 30%-ից բարձր, բայց, որպես կանոն, գտնվում է 70%-
ից մինչև 80%-ի սահմաններում (24.10.12.110) 

- ֆեռոմանգան ածխածնի միջին (1,25% - ից մինչև 1,5%) և փոքր (0,75%-ից պակաս) 
պարունակությամբ, մանգանի պարունակությունը կարող է տատանվել 80%-ից մինչև 
90%, օգտագործվում է ածխածնի փոքր պարունակությամբ մանգանի պողպատի 
արտադրության ժամանակ 

- ֆեռոսիլիցիում, ունի փայլուն գորշ կոտրվածք, փխրուն է, սիլիցիումի 
պարունակությունը տատանվում է 10% -ից մինչև 96%-ի սահմաններում ածխածնի 
փոքր քանակության (0,1%-ից մինչև 0,2%) դեպքում, օգտագործվում է ինչպես 
պողպատի որակի լավացման, այնպես էլ սիլիցիում պարունակող պողպատների 
ձուլման համար կամ այլ մետաղագործական գործընթացների ժամանակ որպես 
թթվեցուցիչ ավելի թանկ սիլիցիումի փոխարեն, օրինակ՝ մանգանային 
խառնուրդների ձուլման համար 

- ֆեռոսիլիկամանգան, պարունակում է 8%-ից մինչև 35% սիլիցիում, 30%-ից մինչև 
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75% մանգան և մինչև 3% ածխածին, օգտագործվում է նույն նպատակներով, ինչ որ 
ֆեռոսիլիցիումը, բայց համահալվածքներում սիլիցիումի և մանգանի միաժամանակյա 
առկայության դեպքում, դրանում գտնվող ոչ մետաղական խառնուրդները հասնում են 
մինիմումի, իսկ արդյունքում թթվածնի պարունակությունը փոքրանում է 

- ֆեռոքրոմ, ունի շատ պինդ բյուրեղային կառուցվածք, ընդ որում բյուրեղներն 
երբեմն ունենում են արտակարգ ճյուղավորված ձև, պարունակում է 60%-ից մինչև 70 
% քրոմ, ածխածնի պարունակությունը տատանվում է 4%-ից մինչև 10% և կարող է 
հասնել մինչև 0,01%, օգտագործվում է քրոմային պաղպատի ձուլման համար 

- ֆեռոնիկել, պարունակում է 0,51%-ից պակաս ծծումբ և օգտագործվում է նիկելե 
պողպատի ձուլման համար որպես լեգիրման բաղադրիչ (0,5% և ավելի ծծումբ 
պարունակելու դեպքում ֆեռոնիկելն առանց մշակման չի կարող կիրառվել նիկելե 
պողպատի ձուլման համար, այդ դեպքում դիտվում է որպես միջանկյալ մթերք նիկելի 
մետաղագործության մեջ և դասակարգվում 24.45.12 ենթակարգում) 

- «ձուլման նիկել» անվանումով մի քանի համահալվածքներ, որոնք օգտագործվում են 
քայքայման և բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ դիմացկուն մանրակների ձուլման 
համար, օրինակ՝ աուստենիտային թուջը, որը պարունակում է մինչև 36% նիկել, 6% 
քրոմ, 2%-ից ավելի ածխածին և քիչ քանակի այլ խառնուրդներ՝ ալյումինիում, 
մանգան, պղինձ և այլն (նիկելի բարձր պարունակության պատճառով այդ 
արտադրատեսակները չի կարելի դասակարգել որպես դոմենյան թուջ և ոչ էլ որպես 
պողպատ, քանի որ ածխածնի պարունակությունը գերազանցում է 2%-ը) 

- ֆեռոսիլիկաքրոմ, որը պարունակում է 30% սիլիցիում, 50% քրոմ, ածխածնի 
պարունակությունը կարող է տատանվել ամենաբարձրից մինչև ամենացածրը  

- ֆեռոսիլիկամագնեզիում և ֆեռոսիլիկակալցիում 

- ֆեռոալյումինիում, պարունակում է, որպես կանոն, 12%-ից մինչև 30% ալյումինիում, 
դրանց որոշ տեսակներ, քայքայման նկատմամբ կայուն լինելու, ինչպես նաև հատուկ 
մագնիսական և ջերմային հատկություններ ունենալու շնորհիվ, օգտագործվում են 
որոշ մանրակների ձուլման համար 

- ֆեռոսիլիկաալյումինիում, օգտագործվում է տարբեր տեսակի համահալվածքներում, 
որոնք պարունակում են, օրինակ՝ 45% սիլիցիում և 20%-ից մինչև 25% ալյումինիում 
կամ 65%-ից մինչև 70% սիլիցիում, 10%-ից մինչև 15% ալյումինիում և մոտավորապես 
4% տիտան, ինչպես նաև 20%-ից մինչև 25% սիլիցիում, 20%-ից մինչև 25% մանգան և 
10%-ից մինչև 12% ալյումինիում 

- ֆեռոսիլիկամանգանաալյումինիում, ֆեռոսիլիկաալյումինակալցիում, 
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ֆեռոմանգանատիտան, ֆեռոսիլիկանիկել, ֆեռոսիլիկամագնեզիում, ֆեռոցիրկոնիում 

24.10.12.100 Ֆեռոմանգան 
24.10.12.200 Ֆեռոսիլիցիում 
24.10.12.300 Ֆեռոսիլիկամանգան 
24.10.12.400 Ֆեռոքրոմ 
24.10.12.500 ֆեռոմոլիբդեն 
24.10.12.900 Ֆեռոհամահալվածքներ, այլ 
24.10.12.910 Ֆեռոնիկել 
24.10.12.920 ֆեռովանադիում 
24.10.12.930 Ֆեռոտիտան 
24.10.12.940 ֆեռոնիոբիում 
24.10.12.950 Ֆեռովոլֆրամ 
24.10.12.960 Ֆեռոսիլիկաքրոմ 
24.10.12.970 Ֆեռոբոր 
24.10.12.990 Ֆեռոհամահալվածքներ, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
24.10.13 Երկաթի հանքանյութի անմիջական վերականգնման արդյունքում ստացված 

մթերք և այլ սպունգաերկաթ` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման 
ձևերով. մաքուր երկաթ (99,94% ոչ պակաս հիմնական տարրի 
պարունակությամբ)` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման ձևերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- վերամշակելի, ձուլածո կամ հայելանման թուջ, ձուլակոճղերով, ձուլած 
մետաղասալերով (սլյաբներով) կամ այլ առաջնային ձևերով 

- երկաթի ուղղակի վերականգնման եղանակով ստացված մետաղաարտադրանք 

- այլ սպունգաերկաթ, շատ մաքուր երկաթ (0,06% -ից ոչ ավելի խառնուրդների 
պարունակությամբ) 

- վերամշակելի թուջ, որն հանդիսանում է սև մետաղագործության հիմնական 
առաջնային մթերք, ստացվում է հիմնականում դոմնային և էլեկտրական 
վառարաններում երկաթի հանքաքարի և մետաղաջարդոնի վերականգնման և 
հալման եղանակով, համարվում է երկաթաածխածնային համահալվածք, բայց 
պարունակում է նաև այլ տարրեր՝ սիլիցիում, մանգան, ծծումբ, ֆոսֆատ, որոնք 
այդտեղ են ընկնում հանքաքարից, ջարդոնից, հալանյութից կամ վառելիքից, բացի 
դրանցից կարող են լինել նաև այլ տարրեր՝ քրոմ, նիկել, որոնք ավելացվում են 
հատուկ հատկություններ տալու համար, հիմնականում վերամշակվում է 
մետաղագործական գործարաններում պողպատ ստանալու համար 

- ձուլածո թուջ, օգտագործվում է ձևավոր ձուլվածք ստանալու համար, ինչպես նաև 
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հիմնական, կարմրաքարային (հեմատիտային), կռած թուջ և անձուլուկ ձուլվածք 

- լեգիրված թուջ, պարունակում է մեկ կամ մի քանի տարրեր հետևյալ զանգվածային 
մասերով՝ 10%-ից ոչ ավելի քրոմ, 6%-ից ոչ ավելի մանգան, 3%-ից ոչ ավելի ֆոսֆոր, 
8%-ից ոչ ավելի սիլիցիում, 10%-ից ոչ ավելի այլ տարրեր 

- հայելանման թուջ, հանդիսանում է ածխածնի հետ երկաթի համահալվածք, 
պարունակում է 6 զանգ.%-ից ավելի, բայց 30 զանգ.%-ից ոչ ավելի մանգան, իսկ մյուս 
բաղադրիչներով համապատասխանում է լեգիրված ձուլածո թուջին, հիմնականում 
օգտագործվում է պողպատի արտադրության մեջ պողպատի թթվածնազերծման և 
կրկնակի ածխածնավորման համար, ինչպես նաև լեգիրման համար, 
փաթաթածալքում ունի հայելային փայլ, ունի նույն ձևը, ինչ որ այլ թուջերը (եթե 
համահալվածքում այլ տարրերի բաղադրությունն ավելի է, ապա այն դասակարգվում 
է որպես ֆեռոհամահալվածք, օրինակ՝ 8զանգ.%-ից ավելի սիլիցիումի քանակի 
դեպքում համահալվածքը դասակարգվում է որպես ֆեռոսիլիցիում 24.10.12.430 
ենթադիրքում, եթե համահալվածքը պարունակում է 30զանգ.%-ից ավելի մանգան և 
8զանգ.%-ից ավելի սիլիցիում, այն դիտվում է որպես ֆեռո-սիլիկա-մանգան և 
դասակարգվում է 24.10.12.450 ստորադիրքում) 

- երկաթի անմիջական վերականգնման եղանակով առանց հալման ստացված 
մետաղաարտադրանք, ստացվում է հանքաքարից կտորների կամ հատիկների 
տեսքով կամ հարստացված հանքաքարից բրիկետների կամ բովագնդիկների 
տեսքով, սովորաբար պարունակում է 80զանգ.%-ից ավելի մետաղական երկաթ և 
ունի սպունգանման կառուցվածք (սպունգանման երկաթ), օգտագործվում է պողպատ 
ստանալու համար (տվյալ դիրքի արտադրատեսակները բրիկետների կամ 
բովագնդիկների տեսքով տարբերվում են 07.10.10 ենթակարգի հարստացած 
հանքաքարից ստացված արտադրատեսակներից), ունի անհարթ և ծակոտկեն 
մակերես (հալման եղանակով ստացված մթերքն ունի կլոր մակերես)  

- շատ մաքուր երկաթ (այսինքն երկաթ, որը պարունակում է 0,06% խառնուրդ), 
օգտագործվում է հետազոտական լաբորատորիաներում և մետաղամշակման 
արտադրության մի շարք բնագավառներում (օրինակ՝ փոշեմետաղագործությունում), 
հանդիսանում է լավ լուծիչ մետաղների համար 

24.10.13.000 Երկաթի հանքանյութի անմիջական վերականգնման արդյունքում ստացված մթերք և 
այլ սպունգաերկաթ` կտորներով, բովագնդիկներով և համանման ձևերով. մաքուր 
երկաթ (99,94% ոչ պակաս հիմնական տարրի պարունակությամբ)` կտորներով, 
բովագնդիկներով և համանման ձևերով  

24.10.14 Հատիկներ և փոշիներ վերամշակելի և հայելանման թուջից կամ պողպատից 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հատիկներ, այսինքն կոտորուքներ, որոնց 90%-ից պակաս զանգվածային մասն 
անցնում է 1մմ անցքերով մաղի միջով և 90% կամ ավելի զանգվածային մասն 
անցնում է 5մմ անցքերով մաղի միջով և երեսակված «աստղիկներ», օգտագործվում 
են մետաղի մաքրման և օքսիդաթաղանթի հեռացման կամ մակերեսային ամրացման 
համար, մետաղի կամ ապակու հարթեցման կամ փորագրման համար, քարի 
մշակման և համանման այլ գործողությունների համար, ինչպես նաև որպես լցանյութ 
ավելացվում են բետոնի մեջ  

- փոշիներ թուջի, երկաթի կամ պողպատի, որոնց 90% և ավելի զանգվածային մասն 
անցնում է 1մմ անցքերով մաղի միջով, պիտանի են մամլման կամ շեղջաքարացման 
համար, ստացվում են հալած թուջի կամ պողպատի փոշիացման, երկաթի օքսիդի 
վերականգնման (չոր գործընթաց), թուջի, երկաթասպունգի կամ պողպատե լարի 
մանրացման, նստեցման (թաց գործընթաց), երկաթի կարբոնիդի տարրալուծման, 
երկաթի աղերի էլեկտրատարրալուծման կամ թուջի կամ պողպատի մանրացման 
եղանակներով, օգտագործվում են շեղջաքարացման միջոցով տարբեր 
արտադրատեսակների, օրինակ՝ էլեկտրամագնիսական կոճերի միջաձողերի, 
պատրաստման համար, եռակցման էլեկտրոդների և փոշու եռակցման հալանյութերի 
արտադրության մեջ, քիմիական արդյունաբերության մեջ (հատկապես որպես 
վերականգնիչ), երբեմն դեղագործական արտադրատեսակների պատրաստման 
համար 

24.10.14.000 Հատիկներ և փոշիներ վերամշակելի և հայելանման թուջից կամ պողպատից 
24.10.2 Պողպատ ձուլակտորներով 
24.10.21 Պողպատ չլեգիրված` ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 

կիսապատրաստվածքներ չլեգիրված պողպատից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 - ածխածնային (չլեգիրված) և լեգիրված (չժանգոտվող և լեգիրված պողպատի այլ 
տեսակներ) պողպատ ձուլազանգվածներով և այլ առաջնային ձևերով, ներառյալ 
հալված վիճակում պողպատը (բացի 24.10.11 ենթակարգի մետաղաարտադրանքից), 
ինչպես նաև պողպատից կիսապատրաստվածքներ 

 

Ձուլազանգվածներն իրենցից ներկայացնում են առաջնային մթերք, որտեղ սև 
մետաղները դատարկվում են իրենց արտադրությունից հետո: Սովորաբար դրանք 
ունենում են քառակուսի, ուղղանկյուն կամ ութանկյուն լայնական հատվածք, ընդ 
որում մի ծայրը մյուսից արվում է ավելի հաստ, որպեսզի հեշտացվի դրանց հանումը 
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ձուլածո ձևերից, որի արդյունքում ունենում են ուղիղ և համասեռ մակերևույթ և չեն 
պարունակում խոտան: Այնուհետև ձուլազանգվածներն ենթարկվում են գլոցման կամ 
կռման՝ կիսապատրաստվածքներ ստանալու համար, իսկ երբեմն դրանք 
վերամշակվում են անմիջապես ձողիկների, թերթավոր գլոցվածքի կամ այլ 
վերջնական արտադրատեսակների: 

Այլ առաջնային մթերքի մեջ է ներառվում հալված վիճակում պողպատը, որը, չնայած 
իր վերջնական տեսքով կարող է լինի ձուլածո ձևերի մեջ, սակայն մեծ մասը ձուլվում 
է կոճղակաղապարներում ձուլազանգվածի տեսքով: Ձուլման և պնդեցման փուլերում 
պողպատը բաժանվում է երեք հիմնական խմբերի՝ եռացող պողպատ, հանգիստ 
պողպատ և կիսահանգիստ պողպատ: Շատ դեպքերում պողպատը եռման վիճակում 
չի կարող բավարար տարալցվել (տարալցման գործընթացում և դրանից հետո տեղի է 
ունենում ռեակցիա երկաթի օքսիդի և ածխածնի միջև, որն ստիպում է պողպատին 
եռալ): Մասնավորապես դա վերաբերվում է լեգիրված պողպատներին և 
բարձրածխածնային պողպատներին: Այս դեպքերում պողպատը պետք է 
հանդարտացվի, այսինքն թթվեցվի, որը մասամբ կատարվում է վակուումի մեջ 
մշակման միջոցով, բայց հիմնականում կատարվում է ավելացնելով սիլիցիում, 
ալյումինիում, կալցիում կամ մանգան: Հանդարտված կամ թթվեցված պողպատն իր 
ամբողջ զանգվածով ունի նույն հատկությունները: Մի շարք պողպատներ թթվեցնում 
են մասամբ, այդ դեպքում դրանք կոչվում են կիսահանգիստ պողպատներ: 
 Ձուլազանգվածների պնդեցումից և ջերմաստիճանի հավասարեցումից հետո, 
դրանց շրջասեղմիչ հաստոնների վրա (բլումինգներում, սլաբինգներում և այլն) 
գլոցման եղանակով վեր են ածում կիսապատրաստվածքների (բլյումներ, ուղղանկյուն 
հատվածքի նախապատրաստվածքներ, կլոր նախապատրաստվածքներ, սլյաբներ, 
թերթային նախապատրաստվածքներ) կամ դրոշմած կիսապատրաստվածքների:  

Այլ առաջնային մթերքի մեջ է ներառվում նաև երկաթակոճղերը, կտորները, 
պուդլինգային ձողիկները և կրիչնային երկաթի բրիկետները: Երկաթակոճղերը և 
կտորները հիմնականում ստանում են երկաթահանքի անմիջական վերականգնման 
կամ էլեկտրոլիտային նստեցման արդյունքում ձևավորված շեղջաքարերից կամ 
թանձրուկներից: Երկաթակոճղերից և կտորներից խարամի հիմնական մասը 
հեռացնելուց հետո ստացվում են պուդլինգային ձողիկներ և կրիչնային երկաթի 
բրիկետներ, որոնք գլոցումից հետո վեր են ածվում ալիքաձև կառուցվածքով 
արտադրատեսակների, օգտագործվում են հատուկ նպատակներով, օրինակ՝ 
խարսխային շղթաների և վերամբարձ կեռերի համար: 

Կիսապատրաստվածքները համատարած հատվածքով արտադրատեսակներ 
են, ստացվում են պողպատի անընդհատ տարալցման արդյունքում, ենթարկված են 
կամ չեն ենթարկված առաջնային տաք գլոցման, ինչպես նաև համատարած 
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հատվածքով այլ արտադրատեսակներ են, որոնք չեն ենթարկվել այլ մշակման, բացի 
առաջնային տաք գլոցման կամ կռման եղանակով կոպիտ կաղապարումից: Այս 
արտադրատեսակները չեն մատակարարվում գլանափաթեթներով: 

Կիսապատրաստվածքներ են համարվում բլյումները, 
նախապատրաստվածքները, կլոր նախապատրաստվածքները, սլյաբները, 
գլոցաշերտերը, ձևավոր գլոցվածքների համար նախապատրաստվածքները և 
անընդհատ ձուլման եղանակով ստացված բոլոր արտադրատեսակները: Բոլոր այս 
արտադրատեսակներն արտադրվում են ձուլազանգվածների, պուդլինգային 
ձողիկների կամ կրիչնային երկաթի տաք գլոցման կամ կռման արդյունքում, 
հանդիսանում են հետագա տաք գլոցման և կռման համար նախատեսված 
կիսապատրաստվածքներ: Այդ պատճառով չի պահանջվում, որ դրանք 
պատրաստվեն ճշգրիտ չափերով: 

Լայնակի հատվածքի բլյումները սովորաբար լինում են քառակուսի և ավելի 
մեծ, քան երկայնաձգիչները, որոնք լայնակի հատվածքում կարող են լինել 
քառակուսի կամ ուղղանկյուն: Երկու տեսակի արտադրատեսակներն էլ 
օգտագործվում են մետաղաձողերի, ձողիկների, ձևավոր տրամատների գլոցման 
համար և կռվածքների և դրոշմերի արտադրության համար: 
 Կլոր նախապատրաստվածքներն ունեն կլոր և բազմանկյուն (չորս անկյունից ավելի) 
լայնական հատվածք և օգտագործվում են, գլխավորապես, որպես միջանկյալ մթերք 
անկար պողպատե խողովակների արտադրության համար: Դրանք տարբերվում են 
ձողիկներից ոչ միայն կիսապատրաստվածքներին բնորոշող ընդհանուր 
հատկություններով, այլև նրանով, որ սովորաբար լինում են 1մ-ից մինչև 2 մ 
հատվածներով և ծայրերը հաճախ կտրված է լինում զոդման լամպերով, ի 
տարբերություն ձողիկների, որոնց ծայրերը կտրվում են ավելի մանրակրկիտ:  

 Սլյաբները և գլոցաշերտերը նույնպես ունեն ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) 
հատվածք, բայց դրանց լայնությունը զգալի մեծ է հաստությունից, ընդ որում 
սլյաբների հաստությունը մեծ է գլոցաշերտերի հաստությունից, որի պատճառով 
սլյաբներն օգտագործվում են սալերի գլոցման համար, իսկ գլոցաշերտերը՝ թերթեր և 
շերտեր ստանալու համար:   
 Կռման եղանակով կոպիտ մշակված մանրակներն իրենցից ներկայացնում են 
անհարթ մակերևույթով կիսապատրաստվածքներ, ստացվում են 
ձուլազանգվածներից մեխանիկական մուրճերի կամ կռման մամլիչների օգնությամբ: 
Դրանց տալիս են այնպիսի ձևեր, որպեսզի վերջնական արտադրատեսակը 
պատրաստելու համար շատ թափոն չառաջանա, բայց տվյալ խմբավորման մեջ 
դասակարգվում են միայն այն մանրակները, որոնք պահանջում են հետագա զգալի 
մշակում դարբնոցային, մամլիչայիմ, խառատային և այլ հաստոցների վրա (օրինակ՝ 
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ներառվում է ձուլազանգվածը, որը կռման եղանակով կոպիտ մշակված է հարթ 
կեռագիծ նախապատրաստվածքի, և որից նավի ծնկաձև լիսեռներ ստանալու համար 
պահանջվում է հետագա մշակում, բայց չի ներառվում մաքուր մշակման համար 
պատրաստ ծնկաձև լիսեռի կռվածքը - 24.10.4):  

Կռած և գլոցած արտադրատեսակների միջև եղած տարբերությունների 
որոշման համար գոյություն ունեն մի շարք եղանակներ: 

Եթե արտադրատեսակն ամբողջական է, ապա նայելով պետք է որոշել 
լայնական հատվածքի մակերեսի փոփոխման բնութագիրը, եթե հատվածքի 
փոփոխությունները ոչ կանոնավոր են, ապա արտադրատեսակն ստացվել է կռման 
միջոցով, իսկ եթե հատվածքի փոփոխությունները կանոնավոր կրկնվում են կամ 
հատվածքի մակերեսը մնում է անփոփոխ, ապա արտադրատեսակը կարող է 
ստացված լինի ինչպես կռման, այնպես էլ գլոցման եղանակով: Այս դեպքում պետք է 
ելնել հետևյալ չափանիշներից՝ 

- եթե լայնական հատվածքի մակերեսը զգալի է (150 հազ.մմ2), ապա 
արտադրատեսակն ստացված է կռումով, իսկ եթե հատվածքի մակերեսը մեծ չէ 
(15մմ2-ից պակաս), ապա՝ գլոցման եղանակով 

- եթե հատվածքի տրամատի ձևը հասարակ է (օրինակ՝ քառակուսի, ուղղանկյուն, 
կլոր, հնգանկյուն), ապա արտադրատեսակը կարող է ստացված լինի ինչպես կռման, 
այնպես էլ գլոցման եղանակով, ընդ որում տրամատի ձևը ինչքան բարդ է, այնքան 
մեծ է արտադրատեսակի գլոցման եղանակով ստացման հավանականությունը 

- եթե արտադրատեսակի երկարությունը 5մ-ից ավելի է, ապա պատրաստված է 
գլոցման եղանակով, իսկ եթե 5մ-ից կարճ է, ապա ստացված կարող է լինի ինչպես 
կռման, այնպես էլ գլոցման եղանակով 

- գլոցման համար եզրաչափքի թույլտվածքները հատվածքում ավելի փոքր են, քան 
կռման համար 

- մետաղաբանությամբ, քանի որ գլոցվածքի մոտ համեմատական շրջասեղմումը 
զգալի բարձր է, քան կռվածքների մոտ և մանրադիտակով հետազոտությամբ դրանք 
միշտ կարելի է տարբերել իրարից 

- արտադրության ծավալով, քանի որ կռած արտադրատեսակները լինում են ոչ մեծ 
քանակությամբ:  

  Այստեղ չեն ներառվում դրոշմված կռվածքները և դրոշմերը, ստացված 
ձուլամայրերով, քանի որ այս գործողությունների արդյունքում ստացված 
արտադրատեսակները պատրաստ են մաքուր մշակման և պատկանում են 
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պատրաստի արտադրատեսակներին (24.10.4) 

  Ձևավոր կռվածքի համար նախապատրաստվածքները կարող են ունենալ 
բարդ ձևի լայնական հատվածք և գլոցվածքի համապատասխան գործընթաց: 
 Անընդհատ ձուլմամբ ստացված կիսապատրաստվածքներն իրենցից ներկայացնում 
են թուջից կամ պողպատից անընդհատ ձուլմամբ ստացված ցանկացած ձևի բոլոր 
կիսապատրաստվածքները: Այս գործընթացում պողպատը շերեփից լցվում է 
բաժանիչ (միջանկյալ շերեփ), որը սնում է տարբեր ձուլման գծեր: Այս 
կիսապատրաստվածքների լայնական հատվածքները կարող են որոշ դեպքերում 
մոտենալ վերջնական մթերքի լայնական հատվածքին:  

24.10.1 կարգի մթերքը կարող է պատրաստված լինի ածխածնային (չլեգիրված) 
պողպատից (24.10.21) և լեգիրված՝ չժանգոտվող (24.10.22) և այլ լեգիրված 
պողպատից (24.10.23): Վերափոխված կամ ձուլածո թուջը հալված և պինդ վիճակում 
և անմիջական վերականգնմամբ ստացված սև մետաղներից մթերքը 
(սպունգաերկաթ) մետաղական թափոնների և ջարդոնի հետ միասին կազմում են 
ելքային նյութ պողպատի արտադրության համար: Այդ նյութերին ավելացնում են որոշ 
խարամագոյացնող հավելումներ, ինչպիսիք են չհանգած կիրը, ֆլյուորիտը, 
թթվեցուցիչները (օրինակ՝ ֆեռոմանգանը, ֆեռոսիլիցիումը, ալյումինիումը) և տարբեր 
լեգիրող տարրեր: 

Պողպատի արտադրության գործընթացները բաժանվում են երկու հիմնական 
կարգերի՝ կոնվերտերային, որի ժամանակ հալված վերափոխված թուջը 
կոնվերտերներում փչվող օդով մաքրվում է խառնուրդներից և տաքացնող, որի 
իրագործման համար օգտագործում են մարտենյան և էլեկտրական վառարաններ:   

 Մի քանի տեսակի պողպատների արտադրության համար կարող են 
հաջորդաբար օգտագործվել երկու տարբեր գործընթացներ, օրինակ՝ ձուլման 
գործընթացը կարող է սկսվել մարտենյան վառարանում, իսկ վերջանալ էլեկտրական 
վառարանում կամ էլեկտրական վառարանում ձուլված պողպատը կարող է 
տեղափոխվել հատուկ կոնվերտեր, որտեղ կատարվում է ածխածնազերծում 
թթվածնի և արգոնի փչման ճանապարհով (օգտագործվում է չժանգոտվող 
պողպատի արտադրության համար): Կան շատ նոր գործընթացներ հատուկ 
բաղադրության կամ հատուկ հատկություններով պողպատների արտադրության 
համար: Այդ նոր գործընթացները ներառում են վակուումում էլեկտրաաղեղային 
ձուլումը, էլեկտրոնաճառագայթային ձուլումը կամ էլեկտրախարամային գործընթացը: 
Այս գործընթացների արդյունքում ստացված հեղուկ պողպատը, հետագա 
վերափոխմամբ կամ առանց դրա, մտնում է ընդունող ձուլաշերեփ: Այս փուլում 
պողպատի վրա կարող է ավելացվել լեգիրվող տարրեր կամ թթվեցնողներ, որը 
նույնպես կարող է կատարվել վակուումում, որպեսզի կանխվի գազանման 
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խառնուրդների ընկնումը պողպատի մեջ:  

Այս գործընթացներում ստացված պողպատներն ըստ դրանցում պարունակվող 
լեգիրվող տարրերի բաղադրության բաժանվում են «չլեգիրացված (ածխածնային) 
պողպատի» և «լեգիրված պողպատի» (չժանգոտվող պողպատ կամ այլ տեսակներ): 
Այնուհետև դասակարգվում են համապատասխան իրենց հատուկ հատկությունների՝ 
ավտոմատ պողպատի, սիլիցիումային էլեկտրապողպատի, արագահատ պողպատի 
կամ, օրինակ՝ սիլիցիումամանգանյան պողպատի: 

Ածխածնային պողպատը չլեգիրված պողպատ է, որը պարունակում է 0,04%-ից 
մինչև 2% ածխածին (քրոմային պողպատները կարող են պարունակել ածխածնի 
ավելի բարձր տոկոս) և մշտական խառնուրդներ (մինչև 1% մանգան, մինչև 4% 
սիլիցիում, մինչև 0,07% ծծումբ, մինչև 0,09% ֆոսֆոր), որոնք, ելնելով պողպատի 
արտադրության պայմաններից, պարտադիր գտնվում են պողպատի մեջ: 
Ածխածնային պողպատը ըստ ածխածնի քանակի բաժանվում է ցածր ածխածնային 
(0,25% ածխածին), միջին ածխածնային (0,25%-ից մինչև 0,6% ածխածին) և բարձր 
ածխածնային (0,6%-ից բարձր ածխածին) պողպատների: 

Լեգիրված պողպատը պողպատ է, որը բացի սովորական խառնուրդներից 
(ածխածին, սիլիցիում, մանգան, ծծումբ, ֆոսֆոր) պարունակում է նաև այլ 
(լեգիրացնող) տարրեր կամ սիլիցիումը և մանգանը լինում են ավելի մեծ քանակի, 
քան սովորաբար լինում են: Մինչև 2,5% լեգիրվող նյութերի գումարային 
պարունակության դեպքում պողպատը համարվում է ցածր ածխածնային, 2,5%-ից 
մինչև 10%-ի դեպքում՝ միջին ածխածնային, 10%-ից ավելիի դեպքում՝ բարձր 
ածխածնային: Որպես լեգիրող տարրեր ամենաշատ կիրառություն ունեն քրոմը, 
նիկելը, մոլեբդենը, վոլֆրամը, վանադիումը, մանգանը, տիտանը և այլն: Պողպատը 
կարող է լեգիրված լինել մեկ, երկու, երեք տարրերով և այլն: Լեգիրված պողպատը 
համապատասխանաբար կոչվում է քրոմային, քրոմանիկելային, 
քրոմանիկելմոլիբդենային, քրոմանիկելվոլֆրամային և այլն:  

«Չլեգիրացված ավտոմատ պողպատը» պարունակում է մեկ և ավելի տարրեր 
հետևյալ հարաբերակցությամբ՝ 

- ծծումբ 0,08զանգ.% կամ ավելի, 

- կապար 0,1զանգ.% կամ ավելի, 

- սելեն 0,05զանգ.%-ից ավելի, 

- տելուր 0,01զանգ.%-ից ավելի, 
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- բիսմութ 0,05զանգ.%-ից ավելի: 

«Քայքայման նկատմամբ կայուն (չժանգոտվող) պողպատը» լեգիրված 
պողպատ է, որը պարունակում է 1,2 զանգ.% կամ պակաս ածխածին և 10,5 զանգ.% 
կամ ավելի քրոմ, ինչպես նաև կարող է պարունակել կամ չպարունակել այլ տարրեր: 

«Արագահատ պողպատը» լեգիրված պողպատ է, որը պարունակում է 
մոլիբդեն, վոլֆրամ և վանադիում տարրերից գոնե երկուսը 7զանգ.% կամ ավելի 
ընդհանուր քանակությամբ, 0,6 զանգ.% կամ ավելի ածխածին և 3զանգ.% -ից մինչև 
6 զանգ.% քրոմ: 

«Էլեկտրատեխնիկական սիլիցիումային պողպատը» լեգիրված պողպատ է, 
որը պարունակում է 0,6զանգ.% -ից ոչ պակաս, բայց 6զանգ.%-ից ոչ ավելի սիլիցիում 
և 0,08 զանգ.%-ից ոչ ավելի ածխածին, ինչպես նաև կարող է պարունակել 1զանգ.% 
ալյումինիում, բայց չի կարող պարունակել այլ տարրեր այնպիսի բաղադրությամբ, 
որոնք տվյալ պողպատին կտան լեգիրված պողպատի այլ տեսակների 
հատկություններ: 

«Սիլիցիումամանգանային պողպատը» լեգիրված պողպատ է, որը 
պարունակում է՝ 

- 0,7զանգ.%-ից ոչ ավելի ածխածին, 

- 0,5զանգ.% կամ ավելի, բայց 1,9զանգ.% -ից ոչ ավելի մանգան, 

- 0,6զանգ.% կամ ավելի բայց 2,3զանգ.%-ից ոչ ավելի սիլիցիում, բայց չպետք է 
պարունակի այլ տարրեր այնպիսի բաղադրությամբ, որոնք տվյալ պողպատին կտան 
լեգիրված պողպատի այլ տեսակների հատկություններ: 

«Այլ լեգիրված պողպատները» չեն համարվում քայքայման նկատմամբ կայուն 
պողպատներ և պարունակում են մեկ կամ մի քանի ներքոհիշյալ տարրերից հետևյալ 
հարաբերակցությամբ՝ 

- 0,3 զանգ.% կամ ավելի ալյումինիում, 

- 0,0008 զանգ.% կամ ավելի բոր, 

- 0,3 զանգ.% կամ ավելի քրոմ, 

- 0,3 զանգ.% կամ ավելի կոբալտ, 

- 0,4 զանգ.% կամ ավելի պղինձ, 
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- 0,4 զանգ.% կամ ավելի կապար, 

- 1,65 զանգ.% կամ ավելի մանգան, 

- 0,08 զանգ.% կամ ավելի մոլիբդեն, 

- 0,3 զանգ.% կամ ավելի նիկել, 

- 0,06 զանգ.% կամ ավելի նիոբիում,  

- 0,6 զանգ.% կամ ավելի սիլիցիում, 

- 0,05 զանգ.% կամ ավելի տիտան, 

- 0,3 զանգ.% կամ ավելի վոլֆրամ, 

- 0,1զանգ.% կամ ավելի վանադիում, 

- 0,05 զանգ.% կամ ավելի ցիրկոնիում, 

- այլ տարրեր (բացի ծծմբից, ֆոսֆորից, ածխածնից և ազոտից), միասին վերցրած 
0,1զանգ.% կամ ավելի 

24.10.21.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) չլեգիրված (ածխածնային) 
պողպատից 

24.10.21.300 Պողպատ հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) 
24.10.21.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) 
24.10.21.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) 
24.10.21.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում չլեգիրված (ածխածնային) 
24.10.21.400 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից 
24.10.21.410 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից անկար խողովակների 

արտադրության համար 
24.10.21.420 Ձուլազանգվածներ չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից այլ նպատակների համար 

24.10.21.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից 
24.10.21.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից անկար 

խողովակների արտադրության համար 
24.10.21.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից այլ 

նպատակների համար 
24.10.21.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից 
24.10.21.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ), չլեգիրված 

(ածխածնային) պողպատից անկար խողովակների արտադրության համար 
24.10.21.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 

նախապատրաստվածքներ), չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից այլ 
նպատակների համար 
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24.10.22 Պողպատ չժանգոտվող` ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 
կիսապատրաստվածքներ չժանգոտվող պողպատից  
 
տես 24.10.21 

24.10.22.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) չժանգոտվող պողպատից 

24.10.22.300 Պողպատ հալված վիճակում չժանգոտվող 
24.10.22.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում չժանգոտվող 
24.10.22.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում չժանգոտվող 
24.10.22.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում չժանգոտվող 
24.10.22.400 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից 
24.10.22.410 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից անկար խողովակների արտադրության 

համար 
24.10.22.420 Ձուլազանգվածներ չժանգոտվող պողպատից այլ նպատակների համար 
24.10.22.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից 
24.10.22.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից անկար 

խողովակների արտադրության համար 
24.10.22.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, չժանգոտվող պողպատից այլ նպատակների 

համար 
24.10.22.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, չժանգոտվող պողպատից 
24.10.22.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ), չժանգոտվող 

պողպատից անկար խողովակների արտադրության համար 
24.10.22.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 

նախապատրաստվածքներ), չժանգոտվող պողպատից այլ նպատակների համար 
24.10.23 Այլ լեգիրված պողպատ ձուլակտորներով կամ այլ առաջնային ձևերով. 

կիսապատրաստվածքներ այլ լեգիրված պողպատից  
 
Տես 24.10.21 

24.10.23.100 Կիսապատրաստվածքներ հարթ (սլյաբներ, գլոցաշերտեր) լեգիրված պողպատից 
(բացի չժանգոտվողից) 

24.10.23.300 Պողպատ հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.310 Պողպատ մարտենյան հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.320 Էլեկտրապողպատ հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.390 Պողպատ, այլ, հալված վիճակում լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.400 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.410 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) անկար 

խողովակների արտադրության համար 
24.10.23.420 Ձուլազանգվածներ լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) այլ նպատակների 

համար 
24.10.23.500 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.10.23.510 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 
անկար խողովակների արտադրության համար 
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24.10.23.520 Մետաղարտադրանք առաջնային, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 
այլ նպատակների համար 

24.10.23.600 Կիսապատրաստվածքներ, այլ, լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 
24.10.23.610 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (կլոր նախապատրաստվածքներ) լեգիրված 

պողպատից (բացի չժանգոտվողից) անկար խողովակների արտադրության համար 
24.10.23.620 Կիսապատրաստվածքներ, այլ (բլյումներ, բիլետներ, ձևավոր 

նախապատրաստվածքներ) լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) այլ 
նպատակների համար 

24.10.3 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից  
24.10.31 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 

լայնությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.34 ենթակարգի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները, այն պայմանով, որ դրանք պետք է լինեն շիկագլոցված, 
չլեգիրված (ածխածնային) և լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

 

Համանման պատվածքով արտադրատեսակները (բացի շիկագլոցվածից), 
բայց 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ ներառվում են 24.10.51 ենթակարգում: 

Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների բացատրությունները տրված են 24.10.2 կարգի 
պարզաբանումներում:  

24.10.31.200 Շիկագլոցված հարթ 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“լայնաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

24.10.31.500 Շիկագլոցված հարթ թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ 
գլոցման հաստոնի վրա, շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

24.10.32 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից պակաս 
լայնությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են նաև 24.10.31 ենթակարգի 
պարզաբանումները անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո: 

24.10.32.000 Շիկագլոցված հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով 
(“նեղաշերտ գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

24.10.33 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- չժանգոտվող պողպատից հարթ գլոցվածք (բացի 24.32.10 ենթակարգի 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ սառնագլոցվածից)  

 

 Հարթ գլոցվածքները՝ դա համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) 
հատվածքի գլոցած արտադրատեսակներն են, որոնք չեն մտնում 
կիսապատրաստվածքների մեջ և արտադրվում են գլանափաթեթների կամ թերթերի 
տեսքով, 4,75 մմ-ից պակաս հաստության դեպքում ունեն 10 անգամ հաստությունը 
գերազանցող լայնություն, իսկ 4,75 մմ և ավելի հաստության դեպքում՝ 150 մմ-ը 
գերազանցող լայնություն: 

Գոյություն ունեն հարթ գլոցվածքների հետևյալ տեսակները՝ լայն շերտավոր 
պողպատ, ներառյալ համապիտանի լայնաշերտ պողպատը, լայն ժապավենի 
գլանափաթեթներ, հաստաթերթ և բարակաթերթ գլոցվածքներ և 
ձուլազանգվածներից, սլյաբներից և գլոցաշերտերից շիկագլոցման և սառնագլոցման 
եղանակով ստացված շերտեր: 

Լայնաշերտ գլոցվածքներն (երբեմն կոչում են համապիտանի լայնաշերտ 
պողպատ) իրենցից ներկայացնում են ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) լայնական 
հատվածքի, ոչ գլանափաթեթներով, չորս եզրերով փակ տրամաչափում կամ 
համապիտանի հաստոններում շիկագլոցման ենթարկված արտադրատեսակներ 4մմ-
ից ոչ պակաս հաստությամբ և 600մմ կամ ավելի, բայց ոչ ավելի 1250մմ-ից 
լայնությամբ: Լայնաշերտ գլոցվածքներն ունեն ավելի ուղիղ, ավելի ճշգրիտ 
առանձնացված կողմեր և ավելի սուր եզրեր, քան լայնաշերտ գլանափաթեթները, 
բարակ և հաստ թերթերը: Դրանք երբեք չեն ենթարկվում երկրորդային գլոցման և 
ուղղակի օգտագործվում են պողպատե կոնստրուկցիաներում և համանման 
նպատակներով, եզրերի առանց հետագա մեխանիկական մշակման: 

Լայնաշերտ գլանափաթեթները (լայն ժապավենի գլանափաթեթները) 
տարբերվում են բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներից նրանով, որ 
վերջիններս թողարկվում են հարթ տեսքով, իսկ լայնաշերտ գլանափաթեթները՝ 
հերթականությամբ իրար վրա դարսված հարթ կողմերով փաթեթներով: 
Շիկագլոցման և սառնագլոցման լայնաշերտ գլանափաթեթներն օգտագործվում են 
կամ այնպես, ինչպես բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներն են, կամ 
վերամշակվում են այլ արտադրատեսակների, ինչպիսիք են՝ բարակ և հաստ 
թերթերը, եռակցած խողովակները, կորացրած ձևավոր տրամատները և այլն: 

Բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներն օգտագործվում են 
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նավաշինության, վագոնաշինության, ռեզերվուարների, շոգեկաթսաների, 
կամուրջների կամ այլ կոնստրուկցիաների արտադրության մեջ: Որոշ բարակաթերթ 
և հաստաթերթ գլոցվածքներ կարող են ունենալ սլյաբների և գլոցաշերտերի չափեր, 
սակայն դրանց կարելի է տարբերել սլյաբներից և գլոցաշերտերից, քանի որ՝ 

- բարակաթերթ գլոցվածքներն ավելի հաճախ են ենթարկվում խաչահատվող 
գլոցման (երկայնական և լայնական ուղղություններով), իսկ երբեմն՝ շեղանկյուն 
գլոցման, իսկ սլյաբները և գլոցաշերտերն ենթարկվում են միայն կոպտամշակ 
գլոցման երկայնական ուղղությամբ, 

- բարակաթերթ գլոցվածքների եզրերը սովորաբար կտրվում են մկրատներով կամ 
գազակտրիչներով և ունեն կրակի կամ մկրատի հետքեր, իսկ սլյաբները և 
գլոցաշերտերն ունեն կլորացրած եզրեր: 

Տվյալ ենթակարգի հարթ գլոցվածքներն իրենց մակերևույթի վրա կարող են ունենալ 
ցցուն նկարներ, որոնք ստացվում են անմիջապես գլոցման արդյունքում, օրինակ՝ 
ակոսիկներ, կողեր, վանդակներ, հոսվածքներ, ելուններ, շեղանկյուններ կամ 
այդպիսի նկարներ կարող են կատարվել գլոցումից հետո, օրինակ՝ սորատումով, 
ծալքավորումով, երեսակի հանումով կամ եզրերի կլորացմամբ, եթե տվյալ գլոցվածքը 
այդ գործողությունների արդյունքում այլ խմբավորումներում ներառված 
արտադրատեսակների հատկություններ չի ձեռք բերում:  

Ալիքաձև թերթավոր գլոցվածքը արտադրատեսակ է, որն ունի ճիշտ 
ալիքանման ձև կոր գծի տեսքով (օրինակ՝ սինուսոիդային):  

Պողպատաշերտերը (30մմ-ից մինչև 400մմ լայնությամբ, 1,75մմ-ից մինչև 10մմ 
հաստությամբ), որոնք օգտագործվում են եռակցող խողովակների արտադրության 
ժամանակ, շերտավոր հաստոնների վրա գլոցելուց հետո փաթաթում են 
գլանափաթեթներով կամ կտրատում անհրաժեշտ երկարության շերտերի: 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները ներառում են նաև 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ, «նեղաշերտ գլանափաթեթ», ինչպես նաև օղակագոտային 
պողպատը և շերտավոր պողպատը, որոնք մշակվում են շիկագլոցմամբ 24.10.2 
կարգի կիսապատրաստվածքներից:  Այնուհետև դրանք կարող են ենթարկվել 
սառնագլոցման ավելի բարակ արտադրատեսակներ և լավ որակի վերջնամշակում 
ստանալու համար: Շերտեր ստացվում են նաև «լայնաշերտ գլանափաթեթները», 
«բարակաթերթ գլոցվածքը» կամ «հաստաթերթ գլոցվածքը» կտրատելու եղանակով:  

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ենթարկվել մշակման 
(օրինակ՝ ծալքավորման, ակոսման, դրվագման, շեղատմանկամ եզրերի կլորացման), 
եթե դրանց արդյունքում ձեռք չեն բերում այլ խմբավորումների 
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արտադրատեսակներին բնորոշող հատկություններ: Այս արտադրատեսակներն 
օգտագործվում են շատ նպատակներով, օրինակ՝ արկղերի, տակառների և այլ 
բեռնարկղերի ամրացման համար, թիթեղների համար որպես նախնական նյութ, 
եռակցման խողովակների, գործիքների արտադրության համար, ավտոմոբիլային 
արտադրության մեջ և այլն: 

Շոգեգլոցում նշանակում է գլոցում վերաբյուրեղացման և հալման սկզբնական 
ջերմաստիճանների միջև եղած ջերմաստիճանում: Սառնագլոցումը կատարվում է 
շրջապատի ջերմաստիճանի տակ, այսինքն վերաբյուրեղացման ջերմաստիճանից 
ցածր: 

Տվյալ ենթակարգի սառնագլոցված արտադրատեսակները, ի շնորհիվ իրենց 
հատուկ հատկությունների (մակերևույթի լավ վերջնամշակում, սառը վիճակում 
շրջասեղման հատկություն, բարձր մեխանիկական ամրություն և այլն), 
օգտագործվում են շիկագլոցված արտադրատեսակների օգտագործման 
նպատակներից տարբեր նպատակներով: Մասնավորապես, դրանք օգտագործվում 
են ավտոմեքենաների թափքերի, մեխանիկական ֆուրնիտուրների, կենցաղային 
սարքերի, կենտրոնական ջեռուցման սարքերի արտադրության, ինչպես նաև ձևավոր 
տրամատների պատրաստման համար: Այդ արտադրատեսակների վրա հեշտությամբ 
կարելի է անցկացնել պատվածքներ անագապատման, գալվանապատման, 
լաքապատման, արծնապատման, ներկման, պլաստիկի անցկացման եղանակներով: 
Եթե արտադրատեսակներն ունենում են շատ փոքր հաստություն (0,5մմ-ից պակաս) 
և մակերևույթը ենթարկված է լինում խածատման, որպեսզի պիտանի դառնա 
անագապատման, լաքապատման կամ դրվագման համար, ապա դրանք կարող են 
համարվել որպես «սև թիթեղ» և դասվել 24.10.41 ենթակարգում, նույնիսկ եթե դրանք 
գլանափաթեթներով են:  

Սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակները տարբերվում են 
շիկագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակներից հետևյալ հատկանիշերով՝ 

- սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակների վրա երբեք չի լինում 
օքսիդաթաղանթի շերտ և դրանց մակերևույթը ունենում է ավելի լավ արտաքին 
տեսք, քան շիկագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակներինը, 

- սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակների թույլատրելի չափերն ավելի 
փոքր են, 

- բարակաշերտ գլոցվածքները (բարակ լայն ժապավենի գլանափաթեթները, 
թերթերը, սալիկները և շերտերը) սովորաբար արտադրվում են սառը շրջասեղմման 
եղանակով: 
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Սառը մշակման արտադրատեսակների մանրադիտակային 
հետազոտությունները ցույց են տալիս հատիկների զգալի ձևախախտում 
(դեֆորմացիա), իսկ շիկագլոցմամբ արտադրատեսակների հատիկները համարյա 
միասեռ են և ճիշտ ձևի շնորհիվ վերաբյուրեղացման: 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ենթարկված լինել 
լրամշակման կամ մակերևութային մշակման՝ 

- հավասարեցման (տաք կամ սառը վիճակում) 

- շիկացման, մխման, մխամեղման, ցեմենտացման և մետաղի հատկությունները 
լավացնելու համար այլ համանման ջերմային մշակման,  

- աննշան սառագլոցման, 

- դրոշմման, խծուծման, առևտրային ապրանքանիշերի տիպի կարճ գրությունների 
դաջում, 

- կտրատված ուղղանկյուն (քառակուսի) ձևով, 

- մետաղի մեջ ճաքերի որոշմանն ուղղված գործողությունների անցկացման, 

- օքսիդաթաղանթի հեռացման, խածատման, քերանման և այլ մետաղի տաքացման, 
գործընթացում առաջացած օքսիդաթաղանթի և կեղևի հեռացման այլ 
գործողություններ, 

- անհարթ պատվածքի անցկացում նախատեսված ժանգոտումից և օքսիդացման այլ 
տեսակներից արտադրատեսակների պաշտպանության համար, տեղափոխման 
ժամանակ սահումը կանխելու և դրանց բանեցումը հեշտացնելու համար, օրինակ՝ 
ակտիվ հակաքայքայիչ գունանյութ (կապարի սուսր, ցինկի փոշի, ցինկի օքսիդ, 
ցինկի քրոմատ, երկաթի օքսիդ) պարունակող լաքաներկային պատվածքի 
անցկացում, ոչ գունանյութային պատվածքի անցկացում, 

- հարթեցում, փայլեցում կամ համանման մշակում, 

- արհեստական օքսիդացում, փառապատում, մղտագունում, բրոնզապատում, որոնք 
մեծացնում են արտադրատեսակների հակաքայքայիչ կայունությունը,  

- մակերևութային քիմիական մշակում:  

  
Բացառվում է՝ 
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- անկյունային տրամատ ունեցող կողավոր արտադրատեսակները (24.10.64, 24.10.6) 

- արագահատ պողպատից (24.10.6), չլեգիրված (24.10.6) և պատվածքով պողպատից 
(24.10.6) հարթ գլոցվածքը 

- թանկարժեք մետաղներով պատված հարթ գլոցվածքային արտադրատեսակները 
(24.41.40, 24.41.50) 

- պարիսպների համար օգտագործվող ոլորված օղագոտնային պողպատը (25.92.12) 

- փայտե մանրակների հավաքման համար օգտագործվող մեկ ատամնաքերթ կամ 
շեղատված եզրով ալիքաձև շերտը (25.93.14) 

- 25.71, 25.73 դասերում և 25.99.12 ենթակարգում ներառված արտադրատեսակների 
նախապատրաստվածքները  

24.10.33.100 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («լայնաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

24.10.33.110 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («լայնաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից հետագա վերամշակման 
համար 

24.10.33.120 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («լայնաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից անմիջական օգտագործման 
համար 

24.10.33.200 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («նեղաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

24.10.33.210 Հարթ գլոցվածք 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («նեղաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից հետագա վերամշակման 
համար 

24.10.33.220 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («նեղաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից անմիջական օգտագործման 
համար 

24.10.33.300 Հարթ գլոցվածք թերթավոր, ստացված շիկագլոցված լայն շերտի կտրատումից 
չժանգոտվող պողպատից 

24.10.33.400 Հարթ գլոցվածք թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ գլոցման 
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հաստոնի վրա, շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից 

24.10.33.500 Հարթ գլոցվածք սառնագլոցված չժանգոտվող պողպատից  

24.10.34 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600մմ-ից պակաս 
լայնությամբ 
 
Տես 24.10.33  

24.10.34.100 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով (“նեղաշերտ 
գլանափաթեթ”) շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից հետագա վերամշակման 
համար 

24.10.34.200 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով (“նեղաշերտ 
գլանափաթեթ”) շիկագլոցված չժանգոտվող պողպատից անմիջական օգտագործման 
համար 

24.10.35 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.34 ենթակարգի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները, այն պայմանով, որ դրանք պետք է լինեն շիկագլոցված, 
չլեգիրված (ածխածնային) և լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից) 

 

Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների բացատրությունները տրված են 24.10.2 դասի 
պարզաբանումներում: 

24.10.35.100 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («լայնաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.35.200 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով («նեղաշերտ 
գլանափաթեթ») շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.35.300 Հարթ գլոցվածք թերթավոր, ստացված շիկագլոցված լայն շերտի կտրատումից 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.35.400 Հարթ գլոցվածք թերթավոր լայն, ստացված դարձափոխային քառալիսեռ գլոցման 
հաստոնի վրա, շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.36 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից պակաս 
լայնությամբ (բացի սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից 
գլոցվածքից) 
 
Տես 24.10.35 

24.10.36.000 Շիկագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600մմ-ից պակաս 
լայնությամբ (բացի սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից գլոցվածքից) 
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24.10.4 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ  

24.10.41 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ        
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նույն արտադրատեսակները, որոնք նկարագրված են 24.10.41 ենթակարգի 
պարզաբանումներում, այն պայմանով, որ դրանք պետք է լինեն 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ սառնագլոցված չլեգիրված (ածխածնային) և լեգիրված պողպատից 
(բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

 

Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների բացատրությունները տրված են 24.10.2 
դասի պարզաբանումներում: 

24.10.41.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ     
 

24.10.42 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- չժանգոտվող պողպատից հարթ գլոցվածք (բացի 24.32.10 ենթակարգի 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ սառնագլոցվածից)  

 

 Հարթ գլոցվածքները՝ դա համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) 
հատվածքի գլոցած արտադրատեսակներն են, որոնք չեն մտնում 
կիսապատրաստվածքների մեջ և արտադրվում են գլանափաթեթների կամ թերթերի 
տեսքով, 4,75մմ-ից պակաս հաստության դեպքում ունեն 10 անգամ հաստությունը 
գերազանցող լայնություն, իսկ 4,75մմ և ավելի հաստության դեպքում՝ 150մմ-ը 
գերազանցող լայնություն: 

Գոյություն ունեն հարթ գլոցվածքների հետևյալ տեսակները՝ լայն շերտավոր 
պողպատ, ներառյալ համապիտանի լայնաշերտ պողպատը, լայն ժապավենի 
գլանափաթեթներ, հաստաթերթ և բարակաթերթ գլոցվածքներ և 
ձուլազանգվածներից, սլյաբներից և գլոցաշերտերից շիկագլոցման և սառնագլոցման 
եղանակով ստացված շերտեր: 

Լայնաշերտ գլոցվածքներն (երբեմն կոչում են համապիտանի լայնաշերտ 
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պողպատ) իրենցից ներկայացնում են ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) լայնական 
հատվածքի, ոչ գլանափաթեթներով, չորս եզրերով փակ տրամաչափում կամ 
համապիտանի հաստոններում շիկագլոցման ենթարկված արտադրատեսակներ 4մմ-
ից ոչ պակաս հաստությամբ և 600մմ կամ ավելի, բայց ոչ ավելի 1250մմ-ից 
լայնությամբ: Լայնաշերտ գլոցվածքներն ունեն ավելի ուղիղ, ավելի ճշգրիտ 
առանձնացված կողմեր և ավելի սուր եզրեր, քան լայնաշերտ գլանափաթեթները, 
բարակ և հաստ թերթերը: Դրանք երբեք չեն ենթարկվում երկրորդային գլոցման և 
ուղղակի օգտագործվում են պողպատե կոնստրուկցիաներում և համանման 
նպատակներով, եզրերի առանց հետագա մեխանիկական մշակման: 

Լայնաշերտ գլանափաթեթները (լայն ժապավենի գլանափաթեթները) 
տարբերվում են բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներից նրանով, որ 
վերջիններս թողարկվում են հարթ տեսքով, իսկ լայնաշերտ գլանափաթեթները՝ 
հերթականությամբ իրար վրա դարսված հարթ կողմերով փաթեթներով: 
Շիկագլոցման և սառնագլոցման լայնաշերտ գլանափաթեթներն օգտագործվում են 
կամ այնպես, ինչպես բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներն են, կամ 
վերամշակվում են այլ արտադրատեսակների, ինչպիսիք են՝ բարակ և հաստ 
թերթերը, եռակցած խողովակները, կորացրած ձևավոր տրամատները և այլն: 

Բարակաթերթ և հաստաթերթ գլոցվածքներն օգտագործվում են 
նավաշինության, վագոնաշինության, ռեզերվուարների, շոգեկաթսաների, 
կամուրջների կամ այլ կոնստրուկցիաների արտադրության մեջ: Որոշ բարակաթերթ 
և հաստաթերթ գլոցվածքներ կարող են ունենալ սլյաբների և գլոցաշերտերի չափեր, 
սակայն դրանց կարելի է տարբերել սլյաբներից և գլոցաշերտերից, քանի որ՝ 

- բարակաթերթ գլոցվածքներն ավելի հաճախ են ենթարկվում խաչահատվող 
գլոցման (երկայնական և լայնական ուղղություններով), իսկ երբեմն՝ շեղանկյուն 
գլոցման, իսկ սլյաբները և գլոցաշերտերն ենթարկվում են միայն կոպտամշակ 
գլոցման երկայնական ուղղությամբ, 

- բարակաթերթ գլոցվածքների եզրերը սովորաբար կտրվում են մկրատներով կամ 
գազակտրիչներով և ունեն կրակի կամ մկրատի հետքեր, իսկ սլյաբները և 
գլոցաշերտերն ունեն կլորացրած եզրեր: 

Տվյալ ենթակարգի հարթ գլոցվածքներն իրենց մակերևույթի վրա կարող են 
ունենալ ցցուն նկարներ, որոնք ստացվում են անմիջապես գլոցման արդյունքում, 
օրինակ՝ ակոսիկներ, կողեր, վանդակներ, հոսվածքներ, ելուններ, շեղանկյուններ 
կամ այդպիսի նկարներ կարող են կատարվել գլոցումից հետո, օրինակ՝ սորատումով, 
ծալքավորումով, երեսակի հանումով կամ եզրերի կլորացմամբ, եթե տվյալ գլոցվածքը 
այդ գործողությունների արդյունքում այլ խմբավորումներում ներառված 
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արտադրատեսակների հատկություններ չի ձեռք բերում:  

Ալիքաձև թերթավոր գլոցվածքը արտադրատեսակ է, որն ունի ճիշտ 
ալիքանման ձև կոր գծի տեսքով (օրինակ՝ սինուսոիդային):  

Պողպատաշերտերը (30մմ-ից մինչև 400մմ լայնությամբ, 1,75մմ-ից մինչև 10մմ 
հաստությամբ), որոնք օգտագործվում են եռակցող խողովակների արտադրության 
ժամանակ, շերտավոր հաստոնների վրա գլոցելուց հետո փաթաթում են 
գլանափաթեթներով կամ կտրատում անհրաժեշտ երկարության շերտերի: 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները ներառում են նաև 600մմ-ից 
պակաս լայնությամբ, «նեղաշերտ գլանափաթեթ», ինչպես նաև օղակագոտային 
պողպատը և շերտավոր պողպատը, որոնք մշակվում են շիկագլոցմամբ 24.10.2 
կարգի կիսապատրաստվածքներից:  Այնուհետև դրանք կարող են ենթարկվել 
սառնագլոցման ավելի բարակ արտադրատեսակներ և լավ որակի վերջնամշակում 
ստանալու համար: Շերտեր ստացվում են նաև «լայնաշերտ գլանափաթեթները», 
«բարակաթերթ գլոցվածքը» կամ «հաստաթերթ գլոցվածքը» կտրատելու եղանակով:  

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ենթարկվել մշակման 
(օրինակ՝ ծալքավորման, ակոսման, դրվագման, շեղատմանկամ եզրերի կլորացման), 
եթե դրանց արդյունքում ձեռք չեն բերում այլ խմբավորումների 
արտադրատեսակներին բնորոշող հատկություններ: Այս արտադրատեսակներն 
օգտագործվում են շատ նպատակներով, օրինակ՝ արկղերի, տակառների և այլ 
բեռնարկղերի ամրացման համար, թիթեղների համար որպես նախնական նյութ, 
եռակցման խողովակների, գործիքների արտադրության համար, ավտոմոբիլային 
արտադրության մեջ և այլն: 

Շոգեգլոցում նշանակում է գլոցում վերաբյուրեղացման և հալման սկզբնական 
ջերմաստիճանների միջև եղած ջերմաստիճանում: Սառնագլոցումը կատարվում է 
շրջապատի ջերմաստիճանի տակ, այսինքն վերաբյուրեղացման ջերմաստիճանից 
ցածր: 

Տվյալ ենթակարգի սառնագլոցված արտադրատեսակները, ի շնորհիվ իրենց 
հատուկ հատկությունների (մակերևույթի լավ վերջնամշակում, սառը վիճակում 
շրջասեղման հատկություն, բարձր մեխանիկական ամրություն և այլն), 
օգտագործվում են շիկագլոցված արտադրատեսակների օգտագործման 
նպատակներից տարբեր նպատակներով: Մասնավորապես, դրանք օգտագործվում 
են ավտոմեքենաների թափքերի, մեխանիկական ֆուրնիտուրների, կենցաղային 
սարքերի, կենտրոնական ջեռուցման սարքերի արտադրության, ինչպես նաև ձևավոր 
տրամատների պատրաստման համար: Այդ արտադրատեսակների վրա հեշտությամբ 
կարելի է անցկացնել պատվածքներ անագապատման, գալվանապատման, 
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լաքապատման, արծնապատման, ներկման, պլաստիկի անցկացման եղանակներով: 
Եթե արտադրատեսակներն ունենում են շատ փոքր հաստություն (0,5մմ-ից պակաս) 
և մակերևույթը ենթարկված է լինում խածատման, որպեսզի պիտանի դառնա 
անագապատման, լաքապատման կամ դրվագման համար, ապա դրանք կարող են 
համարվել որպես «սև թիթեղ» և դասվել 24.10.53.100 կարգում, նույնիսկ եթե դրանք 
գլանափաթեթներով են:  

Սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակները տարբերվում են 
շիկագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակներից հետևյալ հատկանիշերով՝ 

- սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակների վրա երբեք չի լինում 
օքսիդաթաղանթի շերտ և դրանց մակերևույթը ունենում է ավելի լավ արտաքին 
տեսք, քան շիկագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակներինը, 

- սառնագլոցմամբ ստացված արտադրատեսակների թույլատրելի չափերն ավելի 
փոքր են, 

- բարակաշերտ գլոցվածքները (բարակ լայն ժապավենի գլանափաթեթները, 
թերթերը, սալիկները և շերտերը) սովորաբար արտադրվում են սառը շրջասեղմման 
եղանակով: 

Սառը մշակման արտադրատեսակների մանրադիտակային 
հետազոտությունները ցույց են տալիս հատիկների զգալի ձևախախտում 
(դեֆորմացիա), իսկ շիկագլոցմամբ արտադրատեսակների հատիկները համարյա 
միասեռ են և ճիշտ ձևի շնորհիվ վերաբյուրեղացման: 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ենթարկված լինել 
լրամշակման կամ մակերևութային մշակման՝ 

- հավասարեցման (տաք կամ սառը վիճակում) 

- շիկացման, մխման, մխամեղման, ցեմենտացման և մետաղի հատկությունները 
լավացնելու համար այլ համանման ջերմային մշակման,  

- աննշան սառագլոցման, 

- դրոշմման, խծուծման, առևտրային ապրանքանիշերի տիպի կարճ գրությունների 
դաջում, 

- կտրատված ուղղանկյուն (քառակուսի) ձևով, 

- մետաղի մեջ ճաքերի որոշմանն ուղղված գործողությունների անցկացման, 
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- օքսիդաթաղանթի հեռացման, խածատման, քերանման և այլ մետաղի տաքացման, 
գործընթացում առաջացած օքսիդաթաղանթի և կեղևի հեռացման այլ 
գործողություններ, 

- անհարթ պատվածքի անցկացում նախատեսված ժանգոտումից և օքսիդացման այլ 
տեսակներից արտադրատեսակների պաշտպանության համար, տեղափոխման 
ժամանակ սահումը կանխելու և դրանց բանեցումը հեշտացնելու համար, օրինակ՝ 
ակտիվ հակաքայքայիչ գունանյութ (կապարի սուսր, ցինկի փոշի, ցինկի օքսիդ, 
ցինկի քրոմատ, երկաթի օքսիդ) պարունակող լաքաներկային պատվածքի 
անցկացում, ոչ գունանյութային պատվածքի անցկացում, 

- հարթեցում, փայլեցում կամ համանման մշակում, 

- արհեստական օքսիդացում, փառապատում, մղտագունում, բրոնզապատում, որոնք 
մեծացնում են արտադրատեսակների հակաքայքայիչ կայունությունը,  

- մակերևութային քիմիական մշակում:  

  
Բացառվում է՝ 

- անկյունային տրամատ ունեցող կողավոր արտադրատեսակները (24.10.64, 24.10.6) 

- արագահատ պողպատից (24.10.6), չլեգիրված (24.10.6) և պատվածքով պողպատից 
(27.10.7) հարթ գլոցվածքը 

- թանկարժեք մետաղներով պատված հարթ գլոցվածքային արտադրատեսակները 
(24.41.40, 24.41.50) 

- պարիսպների համար օգտագործվող ոլորված օղագոտնային պողպատը (25.92.12) 

- փայտե մանրակների հավաքման համար օգտագործվող մեկ ատամնաքերթ կամ 
շեղատված եզրով ալիքաձև շերտը (25.93.14) 

- 25.71, 25.73 դասերում և 25.99.12 ենթակարգում ներառված արտադրատեսակների 
նախապատրաստվածքները  

24.10.42.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք չժանգոտող պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ  

24.10.43 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ          
 
տես 24.10.42                                                                          
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24.10.43.000 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս 
լայնությամբ                                                                                   

24.10.5 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով.  հարթ գլոցվածք արագահատ պողպատից և սիլիցիումային 
էլեկտրատեխնիկական պողպատից  

24.10.51 Հարթ գլոցվածք չլեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 
մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով  
 
Տես24.10.51 

24.10.51.100 Թիթեղ սպիտակ և գլոցվածք հարթ (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն 
անագապատված, քրոմապատված կամ լաքապատված, պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.51.200 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն ներկած, 
լաքապատված կամ պատված պլաստիկով (բացի սպիտակ թիթեղից), պողպատից 
(բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.52 Հարթ գլոցվածք այլ լեգիրված պողպատից` 600 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ, 
մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.33 ենթակարգի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները, այն պայմանով, որ դրանք ենթարկված լինեն այնպիսի 
մշակման, ինչպիսինն է մետաղապատումը, մետաղազօծումը կամ ոչ մետաղական 
նյութերով պատումը (մեկ մշակումից ավելի մշակման ենթարկված 
արտադրատեսակները դասակարգվում են ըստ վերջին մշակման տեսակի):  

Մետաղապատումն այն մշակումն է, որի ժամանակ հիմնական գործընթացներն են՝ 

- հալված մետաղով կամ մետաղական ձուլվածքով գուռի մեջ արտադրատեսակի 
ընկղմումը, օրինակ՝ տաք ցինկապատումը, անագապատումը, տաք 
կապարապատումը, 

- գալվանապատումը (պատող մետաղի կատոդային նստեցում պատվող 
արտադրատեսակի վրա համապատասխան մետաղի աղերի լուծույթի 
էլեկտրատարրալուծման միջոցով), օրինակ՝ ցինկի, կադմիումի, անագի, կապարի, 
քրոմի, քրոմատի, պղնձի, նիկելի, ոսկու և արծաթի կիրառմամբ, 

- դիֆուզիան (փոշենման տեսքով պատող մետաղի հետ միասին պատվող 
արտադրատեսակի տաքացման եղանակով), օրինակ՝ շերադացումը 
(ցինկապատում), ալյումինավորումը (դիֆուզիոն ալյումինապատում) և դիֆուզիոն 
քրոմապատումը, 

- փոշեպատումը (հալած պատող մետաղի փոշիացում և շիթի ուղղորդում պատվող 
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արտադրատեսակի վրա), օրինակ՝ մետաղապատումը և փոշեպատումը գազային 
մետաղապատիչով, էլեկտրաաղեղային մետաղապատումը, պլազմային 
մետաղապատումը, էլեկտրաստատիկ մետաղապատում, 

- վակուումում պատող մետաղի գոլորշիացման եղանակով մետաղապատումը, 

- մարմրող պարպման մեջ գտնվող իոններով պատվող մետաղի ռմբակոծման 
եղանակով մետաղապատումը (իոնային մետաղապատում), 

- կատոդային գոլորշիացման (փոշեպատման) եղանակով մետաղապատումը 

 Ոչ մետաղական նյութերով պատումը այնպիսի մշակում է, ինչպիսինն է 
արծնապատումը, լաքապատումը, ներկումը, մակերևույթի վրա տպագրումը, 
խեցեգործական կամ պլաստիկ նյութերով պատումը, այդ թվում օգտագործելով 
այնպիսի հատուկ գործընթացներ, ինչպիսիք են մարմրող պատումը, էլեկտրաֆորեզը, 
էլեկտրաստատիկ պրոյեկտումը և ընկղմումն էլեկտրաստատիկ գուռի մեջ կեղծ 
հեղուկացման շերտով, որից հետո հետևում է ճառագայթումային տաքացում և այլն  

Դրվագումը տարբեր գույների և հատկությունների մետաղների շերտերի 
կապն է այդ մետաղների մակերևույթներից մոլեկուլների փոխներթափանցման 
եղանակով: Այդ սահմանափակված դիֆուզիան հանդիսանում է բնորոշ դրվագված 
արտադրատեսակների համար և տարբերում է դրանք այն արտադրատեսակներից, 
որոնք մետաղապատվել են վերևում նկարագրված եղանակներով (օրինակ՝ 
սովորական գալվանապատումով): 

  Դրվագման տարբեր գործընթացները ներառում են՝  

- հալած դրվագող մետաղի քսում հիմնական մետաղին, որից հետո կատարվում է 
գլոցում, 

- դրվագվող մետաղի շերտի հասարակ շիկագլոցում հիմնական մետաղի հետ դրա 
արդյունավետ եռակցումը ապահովելու համար, 

- դրվագող մետաղի քսման ցանկացած այլ եղանակ շերտերի եռակցումն ապահովող 
հետագա մեխանիկական և ջերմային գործընթացների անցկացմամբ, օրինակ՝ 
էլեկտրադրվագում, որի ժամանակ դրվագող մետաղի շերտը (քրոմ, նիկել և այլն) 
քսվում է հիմնական մետաղին գալվանապատման եղանակով, իսկ մակերևույթների 
միջև մոլեկուլների փոխներթափանցումը կատարվում է ջերմամշակման եղանակով, 
որն իրագործվում է համապատասխան ջերմաստիճանում, հետագա 
սառնագլոցմամբ: 

Սպիտակ թիթեղը դա հարթ գլոցվածք է (0,35մմ-ից պակաս հաստությամբ) 
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չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից, պատված 97զանգ.% և ավելի անագ 
պարունակող մետաղե շերտով 

  Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների սահմանումները տրված են 24.10.2 
դասի պարզաբանումներում: 

Բացառվում է՝ 

- 24.10.54.300 ստորադիրքի արտադրատեսակները 

24.10.52.100 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն էլեկտրական 
ցինկապատված, պողպատից (բացի չժանգոտվողից և 
արագահատից),մետաղապատված գալվանական կամ այլ պատվածքով  

24.10.52.200 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն, պատված կապարով, 
ցինկով (բացի էլեկտրական ցինկապատվածը), ալյումինով, թանկարժեք 
մետաղներով կամ արծնով, պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.53 Հարթ գլոցվածք սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից` 600 մմ-ից ոչ 
պակաս լայնությամբ   
 
24.10.35 

24.10.53.000 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) լայն սառնագլոցված 
պողպատից սիլիցիումական էլեկտրատեխնիկական տեքստուրավորած 
կողմնորոշված հատիկով`600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ 

24.10.54 Հարթ գլոցվածք սիլիցիումային էլեկտրատեխնիկական պողպատից` 600 մմ-ից 
պակաս լայնությամբ 
 
24.10.35  

24.10.54.000 Հարթ գլոցվածք 600մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ գլանափաթեթներով (“լայնաշերտ 
գլանափաթեթ”) շիկագլոցված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

24.10.55 Հարթ գլոցվածք արագահատ պողպատից` 600մմ-ից պակաս լայնությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.34 – 24.10.55 ենթակարգերի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները (բացի 24.10.62.500 դիրքի անկյունակներից և 
տրամատներից), այն պայմանով, որ դրանք պատրաստված լինեն արագահատ 
պողպատից (պողպատ, որը պարունակում է 7զանգ.% և ավելի ընդհանուր 
պարունակությամբ մոլիբդեն, վոլֆրամ և վանադիում տարրերից գոնե երկուսը, 
0,6զանգ.% կամ ավելի ածխածին,  
3-6զանգ.% քրոմ), ընդ որում հարթ գլոցվածքը՝ շիկագլոցված և սառնագլոցված, 
ազատ փաթաթված կաժերով ձողիկները՝ շիկագլոցված, իսկ այլ ձողիկները՝ 
շիկագլոցված, շիկաձգված և կռած 
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24.10.55.100 Հարթ գլոցվածք (թերթեր, սկավառակներ, ժապավեններ) շիկագլոցված արագահատ 
պողպատից 

24.10.55.200 Ձողիկներ շիկագլոցված և կռված արագահատ պողպատից 
24.10.6 Ձողեր և մետաղալար պողպատից, շիկամշակված 
24.10.61 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չլեգիրված պողպատից` թույլ փաթաթված 

կաժերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

  Առանցքակալային պողպատը դա լեգիրված պողպատ է, որը պարունակում է 
ծավալում 0,9%-ից ոչ պակաս, բայց 1,15%-ից ոչ ավելի ածխածին, 0,5%-ից ոչ պակաս, 
բայց 2%-ից ոչ ավելի քրոմ և, եթե առկա է, 0,5%-ից ոչ ավելի մոլիբդեն, ունի հատուկ 
ամրություն, որի շնորհիվ օգտագործվում է առանցքակալների արտադրության մեջ:  

Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների բացատրությունները տրված են 24.10.2 
դասի պարզաբանումներում: 

Տվյալ դասի համար կիրառելի են նաև 24.10.33 ենթակարգի 
պարզաբանումները: 

24.10.61.100 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (բացի 
ավտոմատից), ունեցող ելուստներ, ակոսներ կամ այլ ձևափոխություններ 

24.10.61.200 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից ավտոմատ, այլ 
24.10.61.300 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված, 

ունեցող կլոր հատվածք և օգտագործվող բետոնի ամրանավորման համար 
24.10.61.400 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված, 

ունեցող կլոր հատվածք և օգտագործվող դողերի կորդի համար 
24.10.61.900 Ձողիկներ ազատ փաթաթված կաժերով շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված 

(ածխածնային), այլ 
24.10.62 Այլ ձողեր և մետաղալար պողպատից` կռած, շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 

արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

Գործիքային պողպատը կարծրության, մաշակայունության, ամրության բարձր 
ցուցանիշներով պողպատ է, որն օգտագործվում է գործիքների և դրանց 
աշխատանքային մասերի պատրաստման համար  

Լեգիրված և չլեգիրված (այդ թվում` ավտոմատ) պողպատների 
բացատրությունները տրված են 24.10.2 դասի պարզաբանումներում: 

24.10.62.100 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (բացի ավտոմատից), 
ունեցող ելուստներ, ակոսներ կամ այլ ձևափոխություններ, կռած, օգտագործվող 
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բետոնի ամրանավորման համար 
24.10.62.200 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից ավտոմատ 
24.10.62.300 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից առանցքակալային 
24.10.62.400 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից գործիքային 
24.10.62.500 Անկյունակներ, տրամատներ հատուկ և ձևավոր թեթև 80մմ-ից պակաս 

բարձրությամբ, շիկագլոցված և կռած պողպատից 
24.10.62.600 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված և կռած պողպատից չլեգիրված (բացի ավտոմատից), 

այլ, ներառյալ ձողեր (ձողիկներ) կլոր հատվածքի և սնամեջ հորատման 
աշխատանքների համար 

24.10.62.700 Ձողեր (ձողիկներ) շիկագլոցված պողպատից լեգիրված (բացի չժանգոտվողից, 
արագահատից, գործիքայինից և առանցքակալայինից) 

24.10.63 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` թույլ փաթաթված 
կաժերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- երկարաչափ գլոցվածքին պատկանող ազատ փաթաթված կաժերով չժանգոտվող 
պողպատից շիկագլոցման ձողիկներ, որոնք ունեն համատարած լայնական 
հատվածք շրջանակի, շրջանաձև բացահատերի (սեգմենտի), ձվածրի,, ուղղանկյան 
(քառակուսու), եռանկյունու կամ այլ ուռուցիկ բազմանկյունների (ներառյալ 
«տափակած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունները», որոնց մոտ երկու 
հակադիր կողմերը իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ 
ուղիղ, հավասար երկարությամբ և զուգահեռ գծեր) տեսքով, օգտագործվում են 
կորզանման եղանակով մետաղալարերի ստացման համար (24.34.11), ինչպես նաև 
այլ նպատակներով, օրինակ՝ շինարարության մեջ, պնդօղակների և հեղույսների 
արտադրության մեջ, սառը կորզանման մեջ, եռակցման էլեկտրոդների 
պատրաստման ժամանակ և այլն 

- ամրանների կամ երկաթբետոնի արտադրության համար ձողիկներ, այն պայմանով, 
որ դրանք գլոցվում են ելուններով կամ խորացումներով (օրինակ՝ ատամներ, 
առվակներ, կատարներ) բետոնի հետ կապը ամուր դարձնելու համար 

24.10.63.000 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` թույլ փաթաթված 
կաժերով  
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24.10.64 Այլ ձողեր և մետաղալար չժանգոտող պողպատից` կռած, շիկագլոցված, 
շիկաձգված կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- երկարաչափ գլոցվածքին պատկանող վերջնական արտադրանք, դրանք են՝ 
ձողիկները և ձողերը, որոնք տարբերվում են 24.10.63 ենթակարգի ձողիկներից, 
ունեն ամբողջ երկարությամբ միանման համատարած լայնական հատվածք 
շրջանակի, շրջանաձև բացահատերի (սեգմենտների), ձվածրի, ուղղանկյան 
(ներառյալ քառակուսին), եռանկյունու կամ այլ ուռուցիկ բազմանկյունների (ներառյալ 
«տափակած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունները», որոնց մոտ երկու 
հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ 
հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղիղ գծեր) տեսքով, կարող են ունենալ 
փորվածքներ, ելուններ, ակոսներ կամ գլոցման ժամանակ առաջացած այլ 
ձևափոխություններ և լինել ոլորված վիճակում, հիմնականում թողարկվում են 
կտորների կամ փաթաթված կաժերի տեսքով 

- անկյունակներ, ձևավոր և հատուկ տրամատներ (24.10.64.200) չժանգոտվող 
պողպատից (չեն ներառվում մետաղալարերը, որոնք նույնպես պատկանում են 
երկարաչափ պաղպատին – 24.34.11) 

 

Այս բոլոր արտադրատեսակներն արտադրվում են տաք պլաստիկ 
ձևափոխության (դեֆորմացիայի) եղանակով, այսինքն, շիկագլոցմամբ 
(բացատրությունը տրված է 24.10.33 ենթակարգի պարզաբանումներում), կռմամբ 
(զանգվածային նախապատրաստվածքներում մետաղի տաք ձևափոխում ընկնող 
մուրճի կամ կռման մամլիչների օգնությամբ՝ ցանկացած ձևի արտադրատեսակներ 
ստանալու համար), տաք կորզանմամբ (երկաթի տաքացում և անցկացում կորզանի 
միջով չորսվակներ, ձողիկներ, խողովակներ կամ տրամատներ ստանալու համար), 
տաք կռմամբ և դրոշմմամբ (մետաղական ձևավոր տրամատների արտադրություն 
ձևափոխության եղանակով տաք վիճակում, մշակումը իրականացվում է 
հաջորդական փուլերով հարվածի կամ ճնշման միջոցով, նախօրոք անցնելով 
գլոցման, կռման, ձեռքով կռման կամ ճկման գործողություններ)  
  Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ենթարկված լինել 
հետևյալ մակերևութային մշակման՝ 

- հրաթեփի հեռացում, խածատում, քերանում և մետաղի տաքացման ժամանակ 
առաջացած հրաթեփի և կեղևի հեռացման այլ գործընթացներ, 
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- անհարթ պատվածքի անցկացում ժանգոտումից կամ օքսիդացման այլ տեսակներից 
արտադրատեսակների պաշտպանության համար, տեղափոխման ժամանակ սահքը 
կանխելու համար և դրանց օգտագործումը հեշտացնելու համար, օրինակ՝ ակտիվ 
հակաքայքայիչ գունանյութեր (կապարի սուսր, ցինկի օքսիդ, ցինկի փոշի, ցինկի 
քրոմատ, երկաթի օքսիդ) և յուղերի, ճարպերի, մոմերի, պարաֆինի, գրաքարի հիմքի 
վրա գունանյութեր չպարունակող պատվածքներ պարունակող լաքաներկային 
պատվածքների անցկացում, 

- հետազոտության համար քիչ քանակի մետաղի հանում:  

 
Բացառվում է՝ 

- այլ ձողիկները շիկագլոցված և կռած արագահատ պողպատից (24.10.65), այլ 
լեգիրված պողպատից և չլեգիրված (ածխածնային) պողպատից (24.10.6) 

- սառնաձգող ձողիկները (24.31) 

- 24.10.62.500 դիրքի հատուկ անկյունակները և տրամատները 

- ծանր տրամատները (շվելերներ, երկտավրեր) (24.10.71) 

- ձևավոր եռակցող տրամատները, ինչպես նաև ագուցված կոնստրուկցիաները 
(24.10.74) 

- հարթ գլոցվածքից սառնաձևափոխված տրամատները (24.33.11 և 24.33.12) 

- կոնստրուկցիաներում և շինություններում օգտագործվող արտադրատեսակները 
(25.11) 

24.10.64.100 Ձողիկներ ոչ կաժերով կլոր հատվածքով շիկագլոցված, շիկաձգված չժանգոտվող 
պողպատից 

24.10.64.200 Ձողիկներ ոչ կաժերով ոչ կլոր հատվածքով և հատվածներ (անկյունակներ, 
տրամատներ ձևավոր և հատուկ) շիկագլոցված, շիկաձգված չժանգոտվող 
պողպատից 

24.10.64.300 Ձողիկներ կռած չժանգոտվող պողպատից 
24.10.65 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` թույլ փաթաթված 

կաժերով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.34-24.10.64 ենթակարգերի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները (բացի 24.10.74.500 ստորադիրքի անկյունակներից և 
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տրամատներից), այն պայմանով, որ դրանք պատրաստված լինեն արագահատ 
պողպատից (պողպատ, որը պարունակում է 7զանգ.% և ավելի ընդհանուր 
պարունակությամբ մոլիբդեն, վոլֆրամ և վանադիում տարրերից գոնե երկուսը, 
0,6զանգ.% կամ ավելի ածխածին,  
3-6զանգ.% քրոմ), ընդ որում հարթ գլոցվածքը՝ շիկագլոցված և սառնագլոցված, 
ազատ փաթաթված կաժերով ձողիկները՝ շիկագլոցված, իսկ այլ ձողիկները՝ 
շիկագլոցված, շիկաձգված և կռած 

24.10.65.000 Շիկագլոցված ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` թույլ փաթաթված 
կաժերով  

24.10.66 Այլ ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` կռած, շիկագլոցված, 
շիկաձգված կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.64 ենթակարգի պարզաբանումներում նկարագրված նույն 
արտադրատեսակները, այն պայմանով, որ դրանք պետք է լինեն չլեգիրված 
(ածխածնային) և լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից և արագահատից) 

Գործիքային պողպատը կարծրության, մաշակայունության, ամրության բարձր 
ցուցանիշներով պողպատ է, որն օգտագործվում է գործիքների և դրանց 
աշխատանքային մասերի պատրաստման համար  

Լեգիրված և չլեգիրված (այդ թվում ավտոմատ) պողպատների 
բացատրությունները տրված են 24.10.2 դասի պարզաբանումներում: 

24.10.66.000 Այլ ձողեր և մետաղալար այլ լեգիրված պողպատից` կռած, շիկագլոցված, շիկաձգված 
կամ արտամղված և գլոցվածքից հետո կաժերով փաթաթված 

24.10.67 Ձողեր սնամեջ և մետաղալար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շիկագլոցված լեգիրված գործիքային պողպատից ձողեր (ձողիկներ), որոնք 
պարունակում են 0,3% և ավելի ածխածին և քրոմի, վոլֆրամի, վանադիումի, 
սիլիցիումի, նիկելի, մոլիբդենի և այլ տարրերի հավելումներ տարբեր չափամասերով 
և տոկոսային հարաբերությամբ 

24.10.67.000 Ձողեր սնամեջ և մետաղալար  
24.10.7 Պողպատե բաց տրամատներ, շիկամշակված. ագուցավոր պողպատե 

կոնստրուկցիաներ և շինանյութեր պողպատից`  երկաթուղային և տրամվայի գծերի 
համար  
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24.10.71 Բաց տրամատներ չլեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լայնաշերտ շվելերներ, երկտավրեր, լայնաշերտ երկտավրեր ածխածնային 
պողպատից, 80մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, առանց հետագա մշակման, բացի 
շիկագլոցումից, տաք կորզանումից կամ արտամղումից 

 

Լեգիրված և չլեգիրված պողպատների բացատրությունները տրված են 24.10.2 
դասի պարզաբանումներում: 

24.10.71.100 Տրամատներ ծանր U-անման (շվելլերներ) 80մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, 
շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

24.10.71.200 Տրամատներ ծանր I-անման (լայնաշերտ) 80մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, 
շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

24.10.71.300 Տրամատներ ծանր H-անման (երկտավրեր լայնաշերտ) 80մմ-ից ոչ պակաս 
բարձրությամբ, շիկագլոցված պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 

24.10.72 Բաց տրամատներ չժանգոտվող պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված  
 
Տես 24.10.62 

24.10.72.000 Բաց տրամատներ չժանգոտվող պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված  

24.10.73 Բաց տրամատներ այլ լեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված  
 
Տես 24.10.62 

24.10.73.000 Բաց տրամատներ այլ լեգիրված պողպատից` շիկագլոցված, շիկաձգված կամ 
արտամղված 

24.10.74 Ագուցավոր պողպատե կոնստրուկցիաներ և եռակցված բաց տրամատներ 
պողպատից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- ագուցավոր կոնստրուկցիաներ, բաղկացած են տրամատներից, որոնք ստացվում են 
հոլովակավոր մեքենաների վրա գլոցման, կորզանման, մամլման, ճկման, դրոշմման 
եղանակով կամ գլոցված մանրակների միացման եղանակով (օրինակ՝ գամակցման, 
եռակցման, շրջասեղմման եղանակով) 

- ագուցավոր կառուցվածքի անկյունային մանրակներ, որոնք հանդիսանում են 
անկյունների առաջացման համար նախատեսված տրամատներ, այդ նպատակի 
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համար օգտագործելով ճկած տրամատներ կամ ամբողջ երկարությամբ կտրատված 
տրամատներ, որից հետո այդ եղանակով ստացված մասերն եռակցվում են կամ 
գամվում, որպեսզի առաջանա անկյուն 

- ագուցավոր կառուցվածքի միացնող տրամատներ  

- ագուցավոր կառուցվածքի միացման տրամատներ, որոնց ձևը ապահովում է դրանց 
օգտագործման հնարավորությունը ագուցավոր տարբեր կոնստրուկցիաների 
միացման համար 

- ագուցավոր կառուցվածքի խողովակներ և սյուններ, որոնք մտցվում են գետնի մեջ 
այն ձևով, որ դրանք միանան միասին առանց հարկադրական փոխադարձ 
փականքային միացման 

- ցցեր, որոնք ենթարկվվել են այնպիսի մշակման, ինչպիսիք են գայլիկոնումը, 
ոլորումը և այլն, այն պայմանով, որ այդ մշակումները դրանց չտան այլ 
խմբավորումներում դասակարգված արտադրատեսակների հատկություններ 

- երկաթուղիների և տրամվայի գծերի կոնստրուկտիվ տարրեր սև մետաղներից 
սովորական կամ նեղ ծիրերի  

- բոլոր ռելսերը, որոնք օգտագործվում են երկաթուղային և տրամվայի ռելսային 
գծերի համար, անկախ դրանց ենթադրվող կիրառումից (կախովի ճանապարհներ, 
ինքնագնաց արգելալծակներ և այլն), կարող են լինել ցանկացած երկարության, այդ 
թվում երկգլխանի ռելսեր, լայնահատակ ռելսեր, ակոսավոր տրամվայի ռելսեր, 
էլեկտրական տրամվայների համար փորակային ռելսեր և հոսանահաղորդիչներ և 
այլն, իրենցից ներկայացնում են շիկագլոցված արտադրատեսակներ, կարող են լինել 
ուղիղ, կորացրած կամ ունենալ հեղույսների համար գայլիկոնած անցքեր (չեն 
ներառվում երկաթուղային և տրամվայի ռելսերին չպատկանող ռելսերը) 

- փոխադրական ռելսեր, ուղեփոխիչներ, ձգաձողեր և այլ մանրակներ սլաքային 
փոխադրման համար, որոնք կարող են ստացված լինել ձուլումով կամ այլ եղանակով, 
օգտագործվում են երկաթուղային հանգույցներում կամ հիմնական ճանապարհի 
հատման տեղերում 

- թուջե կամ պողպատե կոճեր, որոնք օգտագործվում են ռելսերի պահման և դրանց 
զուգահեռությունը պահպանելու համար, սովորաբար մամլվում են վերջնական ձևով 
գլոցումից հետո, բայց կարող են նաև մի քանի մանրակներ հավաքվել միասին 
եռակցման կամ գամման եղանակով, լինում են «Լ» և «T» տառերի ձևի շատ փոքր 
ոտքերով, դասակարգվում են այս ենթակարգում անկախ նրանից եռակցված են, 
ունեն կտրվածքներ, միջադիրներ կամ ամբողջական ամրակման հարմարանքներ, թե 
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ոչ 

- կցված մակափականներ, հանդիսանում են շիկագլոցված կամ ձուլված տարբեր 
ձևերի (հարթ, շրջուսիկներով, անկյունային և այլն) արտադրատեսակներ, 
օգտագործվում են մի ռելսը մյուսի հետ միացնելու համար, կարող են լինել եռակցված 
կամ չեռակցված 

- ռելսային տակդիրնե (հիմնականում ձուլված թուջից), օգտագործվում են երկգլխանի 
ռելսերը հաստամեխերի, երկաթակապերի, հեղույսների կամ, պողպատե 
արտադրատեսակների դեպքում, եռակցման միջոցով կոճերի հետ միացնելու համար, 
տակդիրային սեպերը օգտագործվում են ռելսերը տակդիրների վրա պահելու համար 

- հենարանային սալիկներ և պահանգներ, օգտագործվում են ռելսերը զուգահեռ 
վիճակում պահելու համար 

- հակառելսաշեղման հատուկ հարմարանքներ, որոնք ամրացվում են ռելսին (կոճին 
կամ տակդիրին) այն մասերում, որտեղ գոյություն ունի երկայնակի շեղում այն 
կանխելու համար 

- անկյունակներ, հատուկ և ձևավոր տրամատներ եռակցված սև մետաղներից 

 
Բացառվում է՝ 

- պտուտակները, հեղույսները, պնդօղակները, գամերը, կեռաբևեռները, որոնք 
օգտագործվում են երկաթուղիների կոնստրուկտիվ տարրերի ամրացման համար 
(25.93.14 և 25.94.1) 

- ուղիների օղակները, ոլորանային շրջանները, հարթակների հենակային 
թափամեղմիչները, բեռի եզրաչափքերը (30.20.40) 

- ծակոտած անկյունակները և շվելերները, տրամատները և հատվածքները (25.11.2) 

24.10.74.100 Կոնստրուկցիաներ ագուցված սև մետաղներից 
24.10.74.300 Անկյունակներ, տրամատներ հատուկ և ձևավոր եռակցված սև մետաղներից 
24.10.75 Շինանյութեր երկաթուղային և տրամվայի գծերի համար, պողպատից   

Տես 24.10.75 
24.10.75.000 Շինանյութեր երկաթուղային և տրամվայի գծերի համար, պողպատից   
24.10.9 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
24.10.99 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
24.10.99.000 Սև մետաղների և ֆեռոհամահալվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
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գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

24.2 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը  
24.20 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը 
24.20.1 Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը 
24.20.11 Պողպատե անկար խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խողովակներ (լեգիրված և չլեգիրված պողպատից)այնպիսի տեսակների, որոնք 
օգտագործվում են նավթամուղերում և գազամուղերում, նավթային և գազային 
հանքերում հորատանցքերի հորատման ժամանակ որպես շրջափահ և հորատման 
խողովակներ, գոլորշային կաթսաներում, գոլորշատաքացուցիչներում, 
ջերմափոխանակիչներում, կոնդենսատորներում, զտման վառարաններում, 
էլեկտրակայանների համար սնուցող ջրատաքացուցիչներում, ավտոմեքենաների, 
հաստոցների և մեխանիզմների մանրակների արտադրության համար, 
շինարարական փայտամածների, խողովակաձև կոնստրուկցիաների կամ 
շինարարական այլ կառույցների շինարարության համար, ցինկապատված կամ սև 
խողովակներն օգտագործվում են բարձր կամ միջին ճնշման գոլորշիների բաց 
թողման համար կամ շենքերում գազաբաշխիչ և ջրաբաշխիչ ցանցերի համար, 
ինչպես նաև փողոցային մայրուղիների ջրատարների համար (այն խողովակները, 
որոնց երկարությունը չի գերազանցում լայնական հատվածքի առավելագույն 
արտաքին չափը երկու անգամ, չեն համարվում մեծ և փոքր տրամագծերի 
խողովակներ և դասակարգվում են որպես խողովակների համար կցամասեր – 
24.20.40)  

- կողավոր մակերեսով խողովակներ և սնամեջ տրամատներ, ինչպիսիք են 
երկայնական կամ լայնական հատվածքով կողերով ամբողջ երկարությամբ կողավոր 
խողովակները  

Տվյալ ենթակարգի խողովակները և սնամեջ տրամատները կարող են 
պատրաստվել հետևյալ գործընթացների օգնությամբ՝ 

- միջանկյալ արտադրատեսակների (գլոցված և մաքրված ձուլազանգվածներ, 
գլոցման կամ անընդհատ ձուլման եղանակով ստացված ուղղանկյուն կամ կլոր 
նախապատրաստվածքներ) շիկագլոցում, 

- տաք մամլում մամլիչի վրա կլոր նախապատրաստվածքի սեղմումով ՝ 
օգտագործելով ապակի կամ այլ քսանյութ,  

- ձուլում կամ կենտրոնախույս ձուլում, 
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- ձև տրված սկավառակի խորը ձգում, որից հետո տաք կորզանում, 

- կռում, 

- ձողիկների մեխանիկական մշակում, որից հետո տաք կորզանում կամ շիկագլոցում 
(բացի հորատման համար սնամեջ ձողիկներից- 24.10.73.600) 

Նավթա- և գազամուղերի համար խողովակներին են պատկանում բոլոր 
համանման արտադրատեսակները, անկախ ստանդարտներից կամ տեխնիկական 
պայմաններից, որոնց դրանք բավարարում են (օրինակ՝ ամերիկյան նավթային 
ինստիտուտի 5L կամ 5LU ստանդարտները (API) 5L կամ 5LU մայրուղային 
խողովակների համար կամ 5A, 5AC, 5AX API հորատման խողովակների համար 
ստանդարտները) 

Ճշգրիտ խողովակներին են պատկանում սառաձգված կամ սառագլոցված 
խողովակները, որոնց բնորոշ է հարթ փայլուն կամ փայլեցրած ներքին կամ 
արտաքին մակերեսները և ավելի խիստ թույլտվածքը, քան տաք վիճակում 
վերջնական մշակված խողովակներինը, դրանք պետք է բավարարեն հետևյալ 
պահանջներին՝ 

- ստանդարտների միջազգային կազմակերպության 3304 ստանդարտին և դրա հետ 
կապված ազգային ստանդարտներին, օգտագործվում են հեղուկաբաշխական 
(հիդրալվիկ) և օդաճնշական ցանցերում, հարվածամեղմիչներում, մամլիչ-գլաննների 
հեղուկաբաշխական և օդաճնշական պտուտակներում ևն ավտոմեքենաների, 
շարժիչների կամ մեքենաների մանրակների արտադրության համար, 

- ստանդարտների միջազգային կազմակերպության 2604 և 6759 ստանդարտներին և 
դրանց հետ կապված ազգային ստանդարտներին, օգտագործվում են բարձր ճնշման 
տարողություններում որպես խողովակաշար, կաթսաներում, տաքացուցիչներում, 
ջերմափոխանակիչներում, էլեկտրակայանների համար սնուցող ջրի 
տաքացուցիչներում, որտեղ պահանջվում են ճշգրիտ խողովակներին բնորոշ 
թույլտվածքներ:  

Պողպատից անկար խողովակները սովորաբար պատրաստում են ծակատման 
և շիկագլոցման եղանակով կամ ծակատման և տաք կորզանման եղանակով, որոնք 
նախատեսված են այլ տրամատների խողովակների կերպափոխության համար, 
թողարկվում են նախնականորեն կտրատված ծայրերով, այսինքն ոչ վերջնական 
մշակված՝ արտաքին և ներքին մակերևույթները անհարթ և օքսիդաթաղանթից 
չմաքրված, չյուղապատված, չներկված և չցինկապատված: 

Պարուրակահանված խողովակները կամ, որոնց վրա կարող է լինել 
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պարուրակահանում, պատրաստվում են շիկագլոցմամբ և տրամաչափմամբ, ունեն 
13,5մմ-ից մինչև 165,1մմ արտաքին տրամագծեր, չավարտված մշակված 
մակերևույթներ կամ ցինկապատված և այլ պաշտպանական պատվածքներով 
մակերևույթներ, թողարկվում են հարթ ծայրերով կամ պարուրակահանված և 
կցորդիչներով, վերջնական մշակումը տաք վիճակում դրանց ապահովում է 
մեխանիկական հատկություններ, որոնք թույլ են տալիս կտրելու դրանք 
օգտագործման համար անհրաժեշտ չափերով, կռելու և անհրաժեշտության դեպքում 
պարուրելու, օգտագործվում են, հիմնականում, գոլորշու, ջրի և գազի բաշխման 
համար: Դրանք բավարարում են ստանդարտներ միջազգային կազմակերպության 65 
ստանդարտին կամ դրա հիման վրա ազգային ստանդարտներին: 
 Եռակցման կամ գամման խողովակները, դրանք խողովակներ են, որոնք 
արտադրվում են նախօրոք պատրաստված, չմիակցված խողովակաձև հարթ 
գլոցվածքից ստացվածտրամատներից եռակցման կամ գամման միջոցով: Ընդ որում 
խողովակաձև տրամատները կարող են պատրաստված լինել երկայնական կամ 
պարուրաձև ուղղություններով անընդհատ ռեժիմով հոլովակների բլոկի օգնությամբ՝ 
օգտագործելով գլանափաթեթներով հարթ գլոցվածք և երկայնական ուղղությամբ ոչ 
հաստատուն ռեժիմով մամլիչի կամ հոլովակային մեքենայի օգնությամբ՝ 
օգտագործելով առանց գլանափաթեթների հարթ գլոցվածք: 

Տվյալ ենթակարգի խողովակները կարող են նաև պատրաստված լինել՝ 

- թերթավոր պողպատից մամլիչի վրա դրոշմման կամ գլոցման եղանակով, ինչպես 
նաև էլեկտրական աղեղով եռակցման եղանակով՝ հալման ժամանակ մետաղի 
օքսիդացումը կանխելու համար ավելացնելով մետաղ և օքսիդալուծիչ: Եռակցումից 
հետո մնում է մետաղական լիսեռիկ, ‘”եռակցման կար”, որը պարզ երևում է 
ստացված խողովակի արտաքին մակերևույթի վրա,  

- թերթավոր պողպատի գլանափաթեթներից անընդհատ կաղապարման եղանակով 
կաղապարման լիսեռիկների գծի վրա և շփումային կամ ինդուկցիոն եռակցման 
եղանակով առանց մետաղի ավելացման, եռակցումից հետո ստացված խողովակի 
արտաքին մակերևույթի վրա մետաղական լիսեռիկը բացակայում է,  

- դարբնոցային եռակցմամ եղանակով, այդպիսի խողովակները հայտնի են որպես 
ծայրակցված կարով խողովակներ 

- ծայրերի միակցման եղանակով, երբ խողովակների եզրերը հպվում են կամ միմյանց 
ծածկում են, հայտնի են որպես բաց կարով խողովակներ (խողովակները, որոնք 
ամբողջ երկարությամբ ունեն ճեղք, դասակարգվում են որպես տրամատներ 24.10.64 
և 24.10.66 ենթակարգերում), 
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- սեղմիչ կեռերով կցման եզրերը միացնելու եղանակով: 

Երկայնական ուղղությամբ եռակցված որոշ խողովակներ կարող են 
ենթարկված լինել տաք և սառը կորզանման կամ գլոցման՝ փոքրացված արտաքին 
տրամագծով կամ փոքր հաստությամբ պատերով արտադրատեսակներ ստանալու 
նպատակով: Սառը գլոցմա այդ եղանակները թույլատրում են ապահովելու 
մակերևութային տարբեր մշակումներ, այդ թվում խողովակների և սնամեջ 
տրամատների մակերևույթների փայլեցում: 

Տրամաչափումից հետո առանց հետագա մշակման խողովակներ, 
պատրաստվում են երկայնական ուղղությամբ սառը ձևափոխությունից հետո 
շիկագլոցված կամ սառնագլոցված գլանափաթեթներով հարթ պողպատից առանց 
հավելանյութային մետաղի անընդհատ եռակցումով դիմադրության եղանակով կամ 
ինդուկցիոն տաքացումով, դրանց մակերևույթները, հիմնականում, չեն ունենում 
օքսիդաթաղանթ և յուղվում են ճկման, եռակցման և տրամաչափման ժամանակ 
քսուքի անցկացման արդյունքում: Արտաքին եռակցման կարը բացակայում է 
անմիջապես եռակցումից հետո հարթեցման շնորհիվ, օգտագործվում են 
ավտոմեքենաների և մեքենաների, մետաղական ամրանների, հեծանիվների, ձեռքի 
սայլակների, դարպասների և բազրիքների մանրակների արտադրության համար: 
Դրանք համապատասխանում են ստանդարտների միջազգային կազմակերպության 
3306 ստանդարտին և տվյալ դեպքի պահանջներին վերաբերվող ազգային 
ստանդարտներին: 

Եռակցված ձգվող խողովակներ, տարբերվում են վերը նշված խողովակներից 
նրանով, որ բացակայում է եռակցման կարի որևէ հետք ինչպես ներքին, այնպես էլ 
արտաքին մակերևույթներում և նրանով, որ դրանք ունեն ավելի խիստ չափերի 
թույլտվածք: Դրանք համապատասխանում են ստանդարտների միջազգային 
կազմակերպության 3305 ստանդարտին կամ 2604 և 6758 ստանդարտներին, եթե 
այդ խողովակները կիրառվում են բարձր ճնշման տարողությունների համար և տվյալ 
դեպքի պահանջներին վերաբերվող ազգային ստանդարտներին: 

24.20.11.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման սառը 
վիճակում), նավթամուղների համար 

24.20.11.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման սառը 
վիճակում), այլ տեսակի պողպատից (բացի չժանգոտվողից) գազամուղների համար 

24.20.12 Պողպատե անկար շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և հորատման 
խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի հորատման համար  
 
տես 24.20.11 
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24.20.12.400 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից, սառնագլոցվածից կամ ենթարկվածից մշակման սառը 
վիճակում), պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.12.410 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի չժանգոտվողից), 
168,3 մմ-ից ոչ ավել  արտաքին տրամագծով 

24.20.12.420 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի չժանգոտվողից), 
168,3 մմ-ից ավել, բայց ոչ ավելի 406, 4մմ-ից արտաքին տրամագծով 

24.20.12.430 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, այլ 
(բացի սառնաձգվածից կամ սառնագլոցվածից), պողպատից (բացի չժանգոտվողից), 
406,4 մմ-ից ավել  արտաքին տրամագծով 

24.20.13 Պողպատե այլ խողովակներ կլոր հատվածքով  
տես 24.20.11 

24.20.13.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար, պողպատից չժանգոտվող 
24.20.13.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 

սառնաձգված, սառնագլոցված կամ ենթարկված մշակման սառը վիճակում, 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.13.210 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
սառնաձգված կամ սառնագլոցված ճշգրիտ, պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.13.220 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ անկար կլոր հատվածքով, 
ենթարկված մշակման սառը վիճակում, ոչ ճշգրիտ, պողպատից (բացի 
չժանգոտվողից) 

24.20.14 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով և սնամեջ տրամատներ  
 
տես 24.20.11 

24.20.14.000 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով և սնամեջ տրամատներ  
24.20.2 Պողպատե եռակցված խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին 

տրամագծով  
24.20.21 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների համար, 

406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով 
 
տես 24.20.11 

24.20.21.100 Խողովակներ և փողակներ եռակցված, գամված կամ միացված համանման 
եղանակով, կլոր հատվածքի, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով սև 
մետաղներից 

24.20.21.500 Խողովակներ և փողակներ եռակցված պարույրակարային, գամված կամ միացված 
համանման եղանակով, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով 
սև մետաղներից 

24.20.22 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և հորատման 
խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի հորատման համար, 406,4 
մմ -ից ավել արտաքին տրամագծով 
տես 24.20.11 
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24.20.22.000 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և հորատման 
խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի հորատման համար, 406,4 մմ -
ից ավել արտաքին տրամագծով 

24.20.23 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ավել 
արտաքին տրամագծով  

24.20.23.000 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ավել 
արտաքին տրամագծով  

24.20.24 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված կամ 
համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով  

24.20.24.100 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված կամ 
համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով, 
պատերի հաստությունը 2 մմ ոչ ավել  

24.20.24.200 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, գամված կամ 
համանման եղանակով միացված, 406,4 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով, 
պատերի հաստությունը 2 մմ  ավել 

24.20.3 Պողպատե եռակցված խողովակներ, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  

24.20.31 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների համար, 
406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 

24.20.31.000 Պողպատե եռակցված խողովակներ նավթամուղների և գազամուղների համար, 
406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 

24.20.32 Պողպատե եռակցված շրջապահ խողովակներ, պոմպաճնշակային և հորատման 
խողովակներ նավթային և գազային հորատանցքերի հորատման համար, 
406,4մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  

24.20.32.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել 
արտաքին տրամագծով պողպատից չժանգոտվող 

24.20.32.200 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, կլոր հատվածքի 406,4 
մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով պողպատի այլ տեսակներից (բացի 
չժանգոտվողից) 

24.20.33 Պողպատե եռակցված այլ խողովակներ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ոչ ավել 
արտաքին տրամագծով  

24.20.33.400 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, 2 մմ-ից ոչ ավել պատի 
հաստությամբ, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով (բացի 
չժանգոտվողից) 

24.20.33.800 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, 2 մմ-ից ավել պատի 
հաստությամբ, կլոր հատվածքի 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 
պողպատի այլ տեսակներից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.34 Պողպատե խողովակներ ոչ կլոր հատվածքով, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին 
տրամագծով, եռակցված 
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24.20.34.100 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ճշգրիտ, ոչ կլոր հատվածքի 406,4 
մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.34.300 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, կլոր հատվածքի 406,4 
մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով պողպատի այլ տեսակներից (բացի 
չժանգոտվողից) 

24.20.34.500 Խողովակներ և փողակներ, այլ, միացված կցամասերով, պիտանի գազերի կամ 
հեղուկների մատակարարման համար, քաղաքացիական ավիացիայի համար, 
պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.34.530 Խողովակներ, փողակներ և տրամատներ սնամեջ բացակարային, եռակցված, 
գամված կամ միացված համանման եղանակով, ոչ ճշգրիտ, ոչ կլոր հատվածքի 406,4 
մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով, պողպատից այլ (բացի չժանգոտվողից) 

24.20.35 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ, գամված կամ համանման եղանակով 
միացված, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով  

24.20.35.000 Պողպատե բացակարային այլ խողովակներ, գամված կամ համանման եղանակով 
միացված, 406,4 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով 

24.20.4 Կցամասեր խողովակների համար, բացի ձուլածո կցամասերից 
24.20.40 Կցամասեր խողովակների համար, բացի ձուլածո կցամասերից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հարթ և ելուններով կցաշուրթեր, ծնկեր, ծռվածքներ և կրկնակի ծռվածքներ, 
անցումային խողովակաոստեր, եռաբաշխիկներ, խաչարդներ, խցափակիչներ և 
խցաններ, խողովակապտուկներ, խողովակային ցանկապատերի և շինարարական 
տարրերի կցամասեր ներագույցներ, պարուրախողովակներ, սեղմիչներ և անուրներ 

- ստանդարտների միջազգային կազմակերպության 3419-1981ստանդարտում և 
համապատասխան ազգային ստանդարտում նկարագրված հաստատուն 
հաստության ծռվածքներ և արմունկներ 

- ստանդարտների միջազգային կազմակերպության 34Մ-1981ստանդարտում և 
համապատասխան ազգային ստանդարտում նկարագրված եռաբաշխիկներ, 
խաչարդներ, համակենտրոն կամ ապակենտրոն ռեդուկտորներ 

24.20.40.100 Կցաշուրթեր չձուլված, պողպատից 
24.20.40.300 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից 

պարուրակահանված, ներառյալ ծնկերը, արմունկները և պարուրախողովակները 
(խողովակաոստերը) 

24.20.40.500 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից (բացի 
կցաշուրթերից և պարուրակային կցամասերից և կցվանքով եռակցման համար 
նախատեսվածներից) 

24.20.40.700 Ծնկեր, արմունկներ և կցամասեր չձուլված, պողպատից, կցվանքով եռակցման 
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համար 
24.20.40.730 Ծնկեր և արմունկներ չձուլված, պողպատից, կցվանքով եռակցման համար 
24.20.40.750 Կցամասեր խողովակների կամ փողակների համար չձուլված, պողպատից, կցվանքով 

եռակցման համար (բացի ծնկերից, արմունկներից և խողովակաոստերից) 
24.20.9 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

24.20.99 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.20.99.000 Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և դրանց կցամասերի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.3 Պողպատի նախնական մշակման այլ արտադրանք  
24.31 Ձողեր սառնաձգած 
24.31.1 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չլեգիրված պողպատից 
24.31.10 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չլեգիրված պողպատից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 24.10.33  ենթակարգի պարզաբանումներում նկարագրված արտադրատեսակները, 
որոնք ենթարկվել են սառը պլաստիկ ձևափոխման (սառնագլոցում, սառը կռում և 
սառը դրոշմում, մամլում, սառը կորզանում, մետաղալարի սառը կորզանում) և սառը 
վիճակում մշակման, ինչպես նաև մետաղալարեր (27.34) 

Սառը կռումը և սառը դրոշմումը նշանակում են ձևավոր տրամատների 
արտադրություն սառը վիճակում ձևափոխման եղանակով՝ օգտագործելով հատուկ 
գործիքներ: Հարվածի կամ ճնշման միջոցով կատարված մշակումը սովորաբար 
իրագործվում է հաջորդական փուլերով նախնական գլոցման, կռման, ձեռքով կռման 
կամ ճկման գործողություններից հետո: 

Մամլումն իրենից ներկայացնում է ձևափոխվող պողպատի համար սովորաբար սառը 
գործընթաց բարձր ճնշման տակ մատրիցի և մամլամատի միջև, լրիվ կողմերով փակ 
տարածության մեջ, բացի այն տեղից, որտեղից անցնում է մետաղը, որպեսզի 
ստացվի պահանջվող ձևը: 

Սառը կորզանումն իրենից ներկայացնում է սառը գործընթաց, որի ժամանակ 
ձողիկները, անհամաչափ փաթաթված կաժերով կամ այլ ձևով, ձգվում են 
(համեմատաբար ցածր արագությամբ) մեկ կամ մի քանի կորզանների միջով, 
որպեսզի ստացվի փոքր հատվածքի կամ այլ ձևավոր հատվածքի արտադրատեսակ: 

Մետաղալարի կորզանումն իրենից ներկայացնում է սառը գործընթաց, որի 
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ժամանակ ձողիկները անհամաչափ փաթաթված կաժերով ձգվում են մեկ կամ մի 
քանի կորզանների միջով բարձր արագոթյամբ, որպեսզի ստացվի փոքր տրամագծի 
փաթաթված մետաղալար: 

24.31.10.100 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը վիճակում, 
պողպատից ավտոմատ կամ չլեգիրված (ածխածնային) այլ, 0,25զանգ.%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող (բացի ուղղանկյուն լայնական հատվածքի ձողիկներից) 

24.31.10.130 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառըձևափոխության և մշակման սառը վիճակում, 
պողպատից ավտոմատ 

24.31.10.150 Ձողիկներ (ձողեր) պողպատից, ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը 
վիճակում (բացի ուղղանկյուն լայնական հատվածքի ձողիկներից) պողպատից 
չլեգիրված (բացի ավտոմատայինից), զանգվածում 0,25%-ից պակաս ածխածին 
պարունակող 

24.31.10.300 Ձողիկներ ուղղանկյուն լայնական հատվածքի, ենթարկված մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող 

24.31.10.500 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը վիճակում, 
դրվագված, պատվածք ունեցող կամ ենթարկված հետագա մշակման, պողպատից 
չլեգիրված (ածխածնային) 

24.31.10.600 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը վիճակում, 
առանց հետագա մշակման, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 
0,25%-ից ավելի, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող 

24.31.10.700 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության և մշակման սառը վիճակում, 
առանց հետագա մշակման, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 
0,6%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող 

24.31.2 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ լեգիրված պողպատից, բացի չժանգոտող 
պողպատից 

24.31.20 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ լեգիրված պողպատից, բացի չժանգոտող 
պողպատից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- անկյունակներ, տրամատներ և հատվածամասեր ածխածնային պողպատից, 
ենթարկված վերջնամշակման սառը վիճակում (օրինակ՝ սառը կորզանման և այլն), 
այսինքն, պատրաստված կամ մշակված ձգման եղանակով հաստության 
փոքրացմամբ 

- ձողիկներ սառնաձգված լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) 

 Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 24.10.2 կարգի, 24.10.64 ենթակարգի, 24.3 
խմբի, 24.31.10 ենթակարգի պարզաբանումները անհրաժեշտ փոփոխություններից 
հետո: 
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Բացառվում է՝ 

- հորատման աշխատանքների համար սնամեջ ձողիկները (24.10.67) 

- չժանգոտվող պողպատից տեսակավոր գլոցվածքը (24.31.30) 

24.31.20.100 Տրամատներ, ենթարկված սառը ձևափոխության կամ վերջնամշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված (ածխածնային) 

24.31.20.200 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից արագահատ 

24.31.20.300 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից սիլիցիումամանգանային 

24.31.20.500 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված, այլ, (բացի չժանգոտվողից, արագահատից և 
սիլիցիումամանգանայինից) 

24.31.20.530 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից առանցքակալային 

24.31.20.550 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից գործիքային 

24.31.20.570 Ձողիկներ (ձողեր), ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը 
վիճակում, պողպատից լեգիրված, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

24.31.3 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չժանգոտող պողպատից 
24.31.30 Ձողեր սառնաձգած և հոծ տրամատներ չժանգոտող պողպատից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սառնաձգված չժանգոտվող պողպատից ձողիկներ (ձողեր), անկյունակներ և 
տրամատներ, որոնք ենթարկվել են սառը վիճակում մշակման, ներառյալ 
դրվագվածները, պատվածք ունեցողները կամ այլ մշակման ենթարկվածները 

- լեգիրված պողպատից (բացի չժանգոտվողից) անկյունակներ և տրամատներ, որոնք 
ենթարկվել են սառը ձևափոխության և սառը վիճակում մշակման 

24.31.30.300 Ձողիկներ (ձողեր), անկյունակներ և տրամատներ, ենթարկված սառը ձևափոխության 
կամ մշակման սառը վիճակում, դրվագված, պատվածք ունեցող կամ ենթարկված 
հետագա մշակման, պողպատից չժանգոտվող 

24.31.30.500 Տրամատներ, ենթարկված սառը ձևափոխության կամ մշակման սառը վիճակում, 
պողպատից լեգիրված (բացի չժանգոտվողից) 

24.31.9 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.31.99 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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24.31.99.000 Սառնաձգած ձողերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.32 Սառնագլոցած նեղ շերտեր  
24.32.1 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից, առանց պատվածքի, 600 մմ-ից 

պակաս լայնությամբ  
24.32.10 Սառնագլոցված հարթ գլոցվածք պողպատից, առանց պատվածքի, 600 մմ-ից 

պակաս լայնությամբ  
24.32.10.100 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված առանց 

հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից) 

24.32.10.110 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված առանց 
հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից չլեգիրված (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,25%-ից պակաս ածխածին պարունակող 

24.32.10.120 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր), չկտրատված, 
սառնագլոցված առանց հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից 
չլեգիրված (բացի էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,25%-ից ավելի, բայց 
0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող 

24.32.10.140 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված առանց 
հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից չլեգիրված (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից), զանգվածում 0,6%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող 

24.32.10.160 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված առանց 
հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի 
էլեկտրատեխնիկականից և չժանգոտվողից) 

24.32.10.180 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր)սառնագլոցված առանց 
հետագա մշակման, առանց պատվածքի, պողպատից չժանգոտվող 

24.32.10.200 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված, այլ 
(կտրատված, ծալքավորված, ակոսավոր և այլն) առանց պատվածքի, պողպատից 

24.32.10.220 Գլոցվածք հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված 
կտրատված, առանց պատվածքի, պողպատից (բացի էլեկտրատեխնիկականից և 
չժանգոտվողից) 

24.32.10.240 Գլոցվածք հարթ 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված 
կտրատված, չկողմնորոշված հատիկով առանց պատվածքի, պողպատից չլեգիրված 
էլեկտրատեխնիկական և լեգիրված սիլիցիումական էլեկտրատեխնիկական 

24.32.10.260 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված 
կտրատված, կողմնորոշված հատիկով առանց պատվածքի, պողպատից լեգիրված 
սիլիցիումական էլեկտրատեխնիկական 

24.32.10.280 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (նեղ շերտեր) սառնագլոցված, այլ 
(կտրատված, ծալքավորված, ակոսավոր և այլն) առանց պատվածքի, պողպատից 
չժանգոտվող 

24.32.2 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ 

24.32.20 Հարթ գլոցվածք պողպատից, մետաղապատված գալվանական կամ այլ 
պատվածքով, 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ 
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24.32.20.100 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, դրվագված, գալվանական կամ այլ պատվածքով, 
պողպատից 

24.32.20.120 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր նեղ) սառնագլոցված, 
չկտրատված, դրվագված, պողպատից չլեգիրված (բացի շերտերից և ժապավենից 
(պողպատաշերտից) էլեկտրամեկուսացված) 

24.32.20.140 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, տաք մետաղական պատվածքով, անցկացված 
հալույթի մեջ ընկղմելու եղանակով, պողպատից 

24.32.20.160 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, չկտրատված, էլեկտրական մետաղական պատվածքով, պողպատից 

24.32.20.180 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (թերթեր նեղ) սառնագլոցված, 
չկտրատված, ոչ մետաղական պատվածքով, պողպատից 

24.32.20.200 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, դրվագված, գալվանական կամ այլ պատվածքով, 
պողպատից 

24.32.20.220 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր նեղ) սառնագլոցված, 
կտրատված, տաք մետաղական պատվածքով, անցկացված հալույթի մեջ ընկղմելու 
եղանակով, պողպատից չլեգիրված 

24.32.20.240 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (շերտեր և թերթեր նեղ) 
սառնագլոցված, կտրատված, էլեկտրոլիտային մետաղական պատվածքով, 
պողպատից չլեգիրված 

24.32.20.260 Գլոցվածք հարթ 600մմ-ից պակաս լայնությամբ (թերթեր նեղ) սառնագլոցված, 
կտրատված, ոչ մետաղական պատվածքով, պողպատից 

24.32.9 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.32.99 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.32.99.000 Սառնագլոցված նեղ շերտերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.33 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակներ 
24.33.1 Բաց տրամատներ ստացված սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ 
24.33.11 Բաց տրամատներ չլեգիրված պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ կամ 

ճկմամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

24.33.11 ենթակարգը ներառում է նաև այսպես կոչված «կողավոր թերթեր», 
որոնք ունեն անկյունային տրամատ, կիրառվում են հիմնականում շենքերի 
պատումների համար, բայց չի ներառում ամրացման տարրերով տրամատված 
թերթերը (25.11.23) 
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24.33.11.300 Անկյունակներ և տրամատներ, ստացված հարթ գլոցվածքից սառը դրոշմամբ և 
ճկումով, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), առանց պատվածքի 

24.33.11.500 Թերթեր պրոֆիլավորված սառը վիճակում, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային) 
24.33.11.700 Անկյունակներ և տրամատներ, ստացված հարթ գլոցվածքից, սառը դրոշմամբ և 

ճկումով, պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), ցինկի պատվածքով 
24.33.12 Բաց տրամատներ չժանգոտող պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ կամ 

ճկմամբ 
24.33.12.000 Բաց տրամատներ չժանգոտող պողպատից, ստացված սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ 

24.33.2 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից  
24.33.20 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից 
24.33.20.000 Պրոֆիլավորված թերթեր չլեգիրված պողպատից 
24.33.3 Բազմաշերտ պանելներ պողպատե թերթերից, պատվածքով 
24.33.30 Բազմաշերտ պանելներ պողպատե թերթերից, պատվածքով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սև մետաղներից և կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը, այդ թվում՝ 
հիմնակմախքներ, հորանային վերգետնյա կոնստրուկցիաներ, շարժական կամ 
փոխագուցավոր կանգնակներ, խողովակային կանգնակներ, շարժական հեծաններ, 
և այլն, ջրարգելակային դարպասներ, երկկողմանի նավամատույցներ (պիրսեր), 
ալեբեկիչներ և ծովապատնեշներ, փարոսի վերգետնյա կոնստրուկցիաներ, 
կայմասյուններ, կամրջակներ, նավերի ճոպանե փակոցներ (լեերներ), միջնորմներ և 
այլն, պատշգամբներ և ծածկապատշգամբներ, դարպասներ, շերտավարագույրներ, 
հավաքովի վանդակավոր կամ բազրիքային ցանկապատներ, ուղեփակոցներ և 
համանման ցանկապատներ, խանութների, ցեխերի, պահեստների համար 
դարակաշարեր, վաճառասեղաններ, թերթավոր մետաղներից և ձևավոր 
տրամատներից պատրաստված պաշտպանական ցանկապատեր 
ավտոճանապարհների համար, ճոպանուղիների կոնստրուկցիաներ, արտադրական 
շինությունների կոնստրուկցիաներ (դոմենյան ցեխեր, օդափոխման և ծխնելույզների 
խողովակների հիմնակմախքներ), գյուղատնտեսական շինությունների 
կոնստրուկցիաներ (ջերմոցներ, անգարներ անասնաբուծական համալիրներ), սև 
մետաղներից կոնստրուկցիաներ շինարարական աշխատանքների համար և այլ 
հատուկ շինությունների համար 

- հարթ գլոցված արտադրատեսակներ, լայնաշերտ գլոցվածք, այդ թվում՝ 
համապիտանի լայնաշերտ պողպատ, շերտեր, ձողեր, ձևավոր տրամատներ և 
խողովակներ, որոնք կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար ենթարկվում են 
նախապատրաստական մշակման (օրինակ՝ եռակցման, կռման կամ կտրման), 
միասին ոլորված առանձին գլոցված ձողեր, որոնք օգտագործվում են բետոնի 
ամրակման կամ նախնական լարման համար, սորատած ամրակներ մետաղական 
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կոնստրուկցիաների հավաքման համար՝ դարակաշարերի, դարակների 
հավաքակազմերի, կահույքի, աստիճանների, շինարարական փայտամածների, 
տանիքածածկերի հեծանների), "Halfen" տեսակի անկյունակներ, ձևավոր 
տրամատներ և տեսակավոր գլոցվածք հունական օմեգա տառի լայնական 
հատվածքով և այլն  
 

 

Բացառվում է՝ 

- հորատման և հորատանցքերի շահագործման համար հարթակները (30.11.40) 

- դռները, լուսամոտները և դրանց փեղկերը, սև մետաղներից և ալյումինից դռան 
շեմերը (25.12.10) 

24.33.30.100 Կոնստրուկցիաներ սև մետաղներից, պատրաստված հիմնականում թերթավոր 
նյութերից սև մետաղներից, պանելներ, բաղկացած ներքին մեկուսացված շերտով 
արտաքին տրամատված թերթերից, բացի հավաքովի շինարարական 
կառուցատարրերից 

24.33.30.200 Պանելներ պատի հիմնակմախքային սև մետաղներից 
24.33.30.300 Պանելներ տանիքածածկի սև մետաղներից 
24.33.30.310 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից`ցինկապատված 
24.33.30.320 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից` ներկված 

24.33.30.330 Պանելներ տանիքածածկի պողպատից` այլ նյութերով պատված 

24.33.9 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.33.99 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

24.33.99.000 Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.34 Մետաղալար սառնաձգված  
24.34.1 Մետաղալար սառնաձգված 

 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- չլեգիրված (ածխածնային) (24.34.11) և լեգիրված (24.34.12) պողպատից 
մետաղալար, որը կաժերում սառնաձևափոխված արտադրատեսակ է, ունի 
ցանկացած միանման ամբողջ երկարությամբ համատարած լայնական հատվածք, 
բայց այն չի համարվում հարթ գլոցվածք, ստացվում է, գլխավորապես, շիկագլոցված 
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ձողիկներից կորզանից այն կորզանելու եղանակով, ինչպես նաև սառը վիճակում 
ճնշումով մշակման ցանկացած այլ եղանակով (օրինակ՝ սառնագլոցմամբ), այն 
պայմանով, որ այն ձեռք չբերի այլ խմբավորումներում ներառված 
արտադրատեսակների հատկություններ, մատակարարվում է կորզաններով, կարող է 
պատված լինի նյութերով, օրինակ՝ մանածագործվածքով (չլեգիրված (ածխածնային) 
պողպատից մետաղալարը (24.34.11) կարող է լինել ինչպես չդրվագված և չպատված, 
այնպես էլ ցինկով, պղնձով, արույրով պատված), օգտագործվում է շատ 
նպատակներով, օրինակ՝ ցանկապատների, մետաղալարային ցանցերի և 
գործվածքների, մեխերի, պարանների, կոճգամների, ասեղների, գործիքների և 
զսպանակների պատրաստման համար 

 
Բացառվում է՝ 

- պատված եռակցման էլեկտրոդները (25.93.15) 

- մեկուսիչ էլեկտրական մետաղալարերը (27.32.1) 

- փշալարը, փաթաթված հարթ մետաղալարը, որը օգտագործվում է 
ցանկապատումների համար (25.93.12) 

- պարանները, ճոպանները (25.93.11) 

- զուգտակ մետաղալարը, որն օգտագործվում է ջուլհակային հաստոցների 
ազբիկների պատրաստման համար, հանգույցի տեսքով մեկ կամ երկու ծայրերով, 
հետագա փաթաթման համար (13.94.1) 

- մետաղալարով ամրացված լարանը կամ քուղը (13.94.1) 

- սղոցանման մետաղալարը, որն օգտագործվում է որպես սանդերքային ժապավենի 
հավաքածու (13.94.1) 

- չժանգոտվող պողպատից մետաղալարը, որն օգտագործվում է վիրաբուժական 
կարեր դնելու համար (21.20.24) 

24.34.11 Մետաղալար սառնաձգված չլեգիրված պողպատից 
24.34.11.300 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 

ածխածին պարունակող, ներառյալ ծալքավորված մետաղալարը, բացի ոլորված, փշե 
(ցանկապատումների համար), կրկնակի, սղոցաձև, էլեկտրատեխնիկական 
մեկուսացման մետաղալարերից 

24.34.11.310 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող, չդրվագված և չպատված 
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24.34.11.320 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

24.34.11.330 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

24.34.11.340 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող, անագապատված 

24.34.11.350 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից պակաս 
ածխածին պարունակող, արույրապատված 

24.34.11.500 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, ներառյալ ծալքավորված 
մետաղալարը, բացի ոլորված, փշե (ցանկապատումների համար), կրկնակի, 
սղոցաձև, էլեկտրատեխնիկական մեկուսացման մետաղալարերից 

24.34.11.510 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, չդրվագված և չպատված 

24.34.11.520 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

24.34.11.530 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

24.34.11.540 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, անագապատված 

24.34.11.550 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում0,25%-ից ոչ 
պակաս, բայց 0,6%-ից պակաս ածխածին պարունակող, արույրապատված 

24.34.11.700 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող 

24.34.11.710 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, չդրվագված և չպատված 

24.34.11.720 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, ցինկապատված 

24.34.11.730 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, պղնձապատված 

24.34.11.740 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, անագապատված 

24.34.11.750 Մետաղալար պողպատից չլեգիրված (ածխածնային), զանգվածում 0,6%-ից ոչ 
պակաս ածխածին պարունակող, արույրապատված 

24.34.12 Մետաղալար սառնաձգված չժանգոտող պողպատից 
24.34.12.100 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, բացի բարակ մանրէազերծված 

մետաղալարից վիրաբուժական կարեր դնելու համար 
24.34.12.200 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, 2,5 զանգ.% կամ ավելի նիկել պարունակող 
24.34.12.300 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, 2,5 զանգ.% -ից պակաս նիկել պարունակող 
24.34.12.400 Մետաղալար պողպատից չժանգոտվող, այլ 
24.34.13 Մետաղալար սառնաձգված այլ լեգիրված պողպատից 
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24.34.13.500 Մետաղալար պողպատից լեգիրված (բացի չժանգոտվողից), բացի ոլորված, փշե 
(ցանկապատման համար), երկակի, սղոցաձև, էլեկտրատեխնիկական մեկուսացնող 
մետաղալարերից 

24.34.13.510 Մետաղալար պողպատից արագահատ 
24.34.13.520 Մետաղալար պողպատից սիլիցիումամանգանային 
24.34.13.590 Մետաղալար պողպատից լեգիրված, այլ 
24.34.9 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.34.99 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.34.99.000 Սառնաձգված մետաղալարի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.4 Թանկարժեք և այլ գունավոր մետաղներ 
24.41 Թանկարժեք մետաղներ 

 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք մետաղով դրվագված մետաղներ, չմշակված 
և կիսամշակված, ինչպես նաև փոշու տեսքով, բայց ոչ պատրաստի 
արտադրատեսակի տեսքով 

- համահալվածքներ (բացառությամբ ամալգամից – 20.13.51), որոնք պարունակում են 
թանկարժեք մետաղներ, դրանք են՝ պլատինի հիմքի վրա համահալվածքներ 
(պլատինի քանակությունը զանգվածում պետք է կազմի 2% և ավելի), ոսկու հիմքի 
վրա համահալվածքներ (ոսկու քանակությունը զանգվածում պետք է կազմի 2% և 
ավելի և չպետք է պարունակի պլատին կամ պարունակի 2%-ից պակաս 
քանակությամբ), արծաթի հիմքի վրա համահալվածքներ (արծաթի քանակությունը 
զանգվածում պետք է կազմի 2% և ավելի), այլ մետաղների հիմքի վրա 
համահալվածքներ (բոլոր համահալվածքները, որտեղ զանգվածում պլատինի 
քանակությունը կազմում է 2%-ից պակաս, ոսկունը՝ 2%-ից պակաս և արծաթինը՝ 2%-
ից պակաս) 

«Թանկարժեք մետաղներ» տերմինը նշանակում է պլատին, ոսկի և արծաթ: 
«Պլատին» տերմինը իր մեջ ընդգրկում է իրիդիում, օսմիում, պալադիում, ռոդիում, 
ռութենիում:  

Ցանկացած հղում թանկարժեք մետաղների մասին վերաբերվում է նաև 
դրանց համահալվածքներին, բայց չի վերաբերվում թանկարժեք մետաղով 
դրվագված մետաղներին: 

«Թանկարժեք մետաղով դրվագված մետաղներ» հասկացությունը նշանակում 
է մետաղական հիմքով նյութ, որի մակերևույթի մեկ կամ ավելի կողմերը փափուկ 
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կամ կարծր զոդանյութերով մակազոդման, եռակցման, տաք գլոցման կամ 
համանման այլ տեխնիկական եղանակներով պատված են թանկարժեք մետաղի 
ցանկացած հաստության շերտով: 

Թանկարժեք մետաղներով դրվագված մետաղը չի կարելի շփոթել 
թանկարժեք մետաղներով պատված ոչ ազնիվ մետաղների հետ, որոնք 
էլեկտրատարրալուծման, գազապլազմային փոշեպատման, աղերի լուծույթներից 
թանկարժեք մետաղների նստեցման կամ հալույթի մեջ իջեցման եղանակներով են 
պատված թանկարժեք մետաղներով: 

«Փոշի» տերմինը և «փոշու տեսքով» հասկացությունը նշանակում է 
արտադրանք, որոնց 90զանգ.%-ը և ավելին անցնում են 0,5մմ անցքերով մաղի 
միջով:  

24.41.1 Արծաթ չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.10 Արծաթ չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- չմշակված, կիսամշակված և փոշու տեսքով արծաթ, ոսկով կամ պլատինով 
դրվագված արծաթ, որը սպիտակ մետաղ է, չի ժանգոտվում մթնոլորտի 
ազդեցության տակ, բայց ունի օքսիդանալու և փայլազրկվելու հատկություն, 
հանդիսանում է առավել լավ ջերմության և էլեկտրականության հաղորդիչ, ինչպես 
նաև ոսկուց հետո ամենալավ կռելի և պլաստիկ մետաղ, մաքուր վիճակում շատ 
փափուկ է և հեշտ համահալվում է այլ մետաղների հետ, օգտագործվում է 
էլեկտրասարքերում, քիմիական և սննդի արտադրության, վիրաբուժության մեջ, 
ինչպես նաև դրվագման համար կիրառվող մի շարք սարքերում 

- արծաթի համահալվածքներ (համապատասխան 24.41 դասի պարզաբանումներում 
տրված սահմանումների), դրանք են՝ արծաթի և պղնձի համահալվածքները, որոնք 
օգտագործվում են դրամների, էլեկտրական հպակների արտադրության մեջ, ինչպես 
նաև զարդեղենի պատրաստման համար, արծաթ-պղինձ-կադմիում, արծաթ-պղինձ-
տիտան և արծաթ-ինդիում համահալվածքները, որոնք օգտագործվում են զարդեղենի 
պատրաստման համար, արծաթ-պղինձ-ցինկ, երբեմն նաև կադմիում, անագ կամ 
ֆոսֆոր պարունակող համահալվածքները, որոնք օգտագործվում են որպես 
զոդանյութեր, արծաթ-ծարիր-անագ-կապար, արծաթ-պղինձ-կապար, արծաթ-
կադմիում և արծաթ-թալիում համահալվածքները, շեղջաքարացված 
համահալվածքներ արծաթ-վոլֆրամ, արծաթ-մոլիբդեն, արծաթ-նիկել և արծաթ- 
երկաթ, որոնք օգտագործվում են էլեկտրական հպակներում 
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- փոշի, սովորաբար մանր աղացվածքի փոշու տեսքով, ստացվում է տարբեր 
մեխանիկական և քիմիական գործընթացների օգնությամբ, օգտագործվում է 
մետաղագործության մեջ, էլեկտրոնային սարքերի համար մետաղապատ 
նախապատրաստվածքների արտադրության մեջ, ինչպես նաև էլեկտրոնային 
սխեմաներում և հոսանքահաղորդ ցեմենտներում (փոշիները, որոնք իրենց չափերով 
չեն համապատասխանում 24.41 դասի սահմանումներին, դիտվում են որպես 
հատիկներ, որոնք նույնպես ներառվում են տվյալ դիրքում) 

- գնդիկների, հատիկների, ձուլազանգվածների, ձուլված մետաղակոճղերի և այլ 
տեսքով չմշակված արծաթ, գնդիկների, կտորների, բյուրեղների տեսքով բնակտոր 
արծաթ, ինչպես նաև սպառման համար նախատեսված հարթ մակերեսով 
չորսվակներ (չեն ներառվում ձգմամբ կամ գլոցմամբ ստացված չորսվակները – 10.41)  

 - ձողիկներ, ձողեր, տրամատներ, մետաղալարեր, սկավառակներ, թերթեր, շերտեր, 
ստացվում են գլոցման և ձգման եղանակով կամ թերթավոր արծաթի կտրատման 
եղանակով, արծաթե թելեր (չի ներառվում մանրէազերծված արծաթե լարը, որն 
կիրառվում է վիրահատական կարերում – 21.20.24) 

- նրբաթիթեղ (արծաթապատման համար), ստացվում է, որպես կանոն, արծաթի 
բարակ թերթերի կռման կամ տափակեցման եղանակով, թողարկվում է գրքույկների 
տեսքով և կարող է ամրացված լինել թղթե կամ պլաստմասսե հիմքի վրա 

- տրեզներ (արծաթից ոչ մեծ ոլորազարդեր), փայլուքներ, որոշակի երկրաչափական 
ձև ունեցող (կլոր, աստղաձև և այլն) կտրվածքներ, օգտագործվում են 
ասեղնագործության և հարդարման ժամանակ 

 

Բացառվում է՝ 

- արծաթի և դրա համահալվածքների մեխանիկական մշակման թափոնները, որոնք 
պիտանի են միայն դրանցից մետաղների արտազատման համար և քիմիկատների 
արտադրության համար, օրինակ՝ խարտուքները, ձողերը և այլն (24.41) 

- որպես ներկանյութեր պատրաստված փոշիները և թեփուկները, հեղուկ փայլուն 
նյութերը և համանման բաղադրությունները, որոնք օգտագործվում են 
խեցեգործության և ապակեգործության մեջ (20.30) 

- արծաթի նիտրատը (20.13) 

- ձուլազանգվածները, շեղջաքարերը, դրոշման արտադրատեսակները և այլն, որոնք 
կատարվել են նախապատրաստվածքների տեսքով ոսկերչական և այլ առարկաների 
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համար  

- թանկարժեք մետաղներով դրոշմված արծաթը (24.41.50) 

24.41.10.300 Արծաթ (ներառյալ արծաթը ոսկու կամ պլատինի գալվանական պատվածքով) 
չմշակված կամ փոշու տեսքով 

24.41.10.310 Արծաթ փոշու տեսքով 
24.41.10.390 Արծաթ չմշակված, այլ 
24.41.10.500 Արծաթ (ներառյալ արծաթը ոսկու կամ պլատինի գալվանական պատվածքով), 

կիսամշակված տեսքով, բացի չմշակված կամ փոշու տեսքով արծաթից 
24.41.10.510 Թելեր, փայլեր, ձևվածքներ արծաթից 
24.41.10.520 Նրբաթիթեղ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից 
24.41.10.530 Խողովակներ, փողակներ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից 
24.41.10.540 Արծաթ նրբաթերթային 
24.41.10.550 Թերթեր, շերտեր, ժապավեններ արծաթից և արծաթի համահալվածքներից 
24.41.10.560 Մետաղալար արծաթից և արծաթի համահալվածքներից 
24.41.2 Ոսկի չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով  
24.41.20 Ոսկի չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- չմշակված, կիսամշակված և փոշու տեսքով ոսկի, ինչպես նաև պլատինով պատված 
ոսկի, ունի բնորոշ դեղին գույն, չի օքսիդանում նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանում և 
ունի բացառիկ քիմիական կայունություն տարբեր ազդանյութերի նկատմամբ, 
ներառյալ թթուները (ոսկուն կերամաշում է միայն արքայական ջուրը), հանդիսանում 
է ջերմության և էլեկտրականության լավ հաղորդիչ, կռելի է և պլաստիկ, բայց շատ 
փափուկ է, որի պատճառով մաքուր վիճակոմ համարյա չի օգտագործվում, 
բացառությամբ էլեկտրապատվածքի և էլեկտրոլիտային նստվածքի 

- ոսկու համահալվածքներ (համապատասխան 24.41 դասի պարզաբանումներում 
տրված սահմանումների), դրանք են՝ ոսկի-արծաթ համահալվածքները, որոնք ունեն 
տարբեր գույներ, ներառյալ դեղին, կանաչ և սպիտակ, կախված համահալվածքի մեջ 
մետաղների հարաբերակցությունից, օգտագործվում են ոսկերչության մեջ, 
էլեկտրական հպակներում, ինչպես նաև հալման բարձր ջերմաստիճան ունեցող 
հատուկ զոդանյութերում, ոսկի-պղինձ համահալվածքները, օգտագործվում են 
դրամների, ոսկերչական արտադրատեսակների, զարդերի, էլեկտրական հպակների 
արտադրության մեջ, ոսկի-արծաթ-պղինձ համահալվածքները, օգտագործվում են 
ոսկերչությամ մեջ, ատամնաբուժության մեջ և որպես զոդանյութ, կարող են 
պարունակել նաև ցինկ, կադմիում, որոնք նույնպես օգտագործվում են որպես 
զոդանյութ, ոսկի-պղինձ-նիկել համահալվածքները, որոնք երբեմն պարունակում են 
ցինկ և մանգան (հայտնի են «սպիտակ» կամ «գորշ» ոսկի անվանմամբ), հաճախ 
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օգտագործվում են որպես պլատինի փոխարինիչներ («սպիտակ» ոսկու այլ տեսակներ 
պարունակում են 2% և ավիլի պալադիում, այդ պատճառով դրանք չեն 
դասակարգվում տվյալ ենթակարգում - 24.41.30), ոսկի-նիկել համահալվածքները, 
օգտագործվում են էլեկտրական հպակների արտադրության մեջ 

24.41.20.300 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) չմշակված կամ փոշու 
տեսքով, բացի դրամային հաշիվներում օգտագործվողից 

24.41.20.310 Ոսկի փոշու տեսքով 
24.41.20.390 Ոսկի չմշակված, այլ 
24.41.20.500 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) կիսամշակված 

տեսքով, բացի դրամային հաշիվներում օգտագործվողից 
24.41.20.510 Մետաղակոճղեր, չորսուներ, մետաղալարեր և տրամատներ, սկավառակներ, թերթեր 

և շերտեր 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքերը ոսկուց և ոսկու 
համահալվածքներից 

24.41.20.520 Փողեր, խողովակներ, մետաղակոճղեր սնամեջ ոսկուց և ոսկու համահալվածքից 
24.41.20.530 Թերթեր բարակ և շերտիկներ (նրբաթիթեղ) 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, 

չհաշված հիմքերը ոսկուց և ոսկու համահալվածքներից 
24.41.20.590 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) կիսամշակված 

տեսքով, այլ, բացի դրամական հաշիվներում օգտագործվողից 
24.41.20.700 Ոսկի (ներառյալ ոսկին պլատինի գալվանական պատվածքով) օգտագործվող 

դրամների դրոշմահատման և դրամական հաշիվներում 
24.41.3 Պլատին չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.30 Պլատին չմշակված, կիսամշակված կամ փոշու տեսքով 

 
Տվյալ ենթակարգում համահալվածքը դասակարգվում է ըստ այն մետաղի, որը 
գերակայում է զանգվածում, լինի դա պլատին, պալադիում, ռոդիում, իրիդիում, 
օսմիում կամ ռութենիում: 

 - պլատին, որը գորշավուն սպիտակ, փափուկ և կռելի մետաղ է, տնային 
ջերմաստիճանում չի փայլազրկվում, կայուն է թթուների նկատմամբ, բացի 
արքայաջրից, դրանից կարող են պատրաստել ձողիկներ, թերթեր, շերտեր, 
փողակներ, մետաղալարեր և այլ կիսամշակված տրամատներ կռման, գլոցման և 
կորզանման եղանակով 

- պլատին-ռոդիում, պլատին-իրիդիում, պլատին-ռութենիում, պլատին-պղինձ (պղինձը 
առավելագույնը 5%), պլատին-վոլֆրամ, պլատին-կոբալտ, պլատին-ոսկի 
համահալվածքներ 

  Քայքայման նկատմամբ բացառիկ կայունության, հալման բարձր 
ջերմաստիճանի և բարձր կատալիզային ակտիվության շնորհիվ պլատինը և դրա 
համահալվածքներն ավելի շատ կիրառվում են արդյունաբերության տարբեր 
բնագավառներում, քան ոսկերչության և ատամնաբուժության մեջ, օրինակ՝ 
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էլեկտրատեխնիկական արրդյունաբերության մեջ ջերմազույգերի և ռեզիստորային 
ջերմաչափերի արտադրության համար, ինչպես նաև որպես էլեկտրական հպակներ և 
էլեկտրոդներ տարբեր սարքերի համար, մանածագործվածքային արդյունաբերության 
մեջ արհեստական թելքերի ճախարակների համար, ապակու արդյունաբերության 
մեջ հալված ապակի ստանալու սարքավորանքի մեջ, օրինակ՝ ապակաթելք 
ստանալու ականոցներում, հալքանոթներում, խառնիչներում և այլն և որպես 
կատալիզատոր քիմիական և նավթամշակման արդյունաբերության մեջ, ավիացիոն 
արդյունաբերության մեջ, ինչպես նաև կիրառվում են վիրահատական գործիքների 
մեջ և շատ այլ սարքերում: 

 - պալադիում, որն արծաթասպիտակ փափուկ և կռելի մետաղ է, ունի մեծ 
կայունություն փայլազրկման և քայքայման նկատմամբ, լուծվում է արքայաջրում և 
ազոտական թթվում և կերամաշվում է ծծմբական թթվում, օգտագործվում է 
էլեկտրական հպակների արտադրության համար, համահալվածքների զոդման 
ժամանակ, ջրածնի մաքրման սարքավորանքում, որպես կատալիզատոր ջրածնի 
ստացման ժամանակ, ոսկերչության մեջ և որպես միջանկյալ հպակային շերտ 
պլաստմասսե արտադրատեսակների վրա թանկարժեք մետաղների պատումը 
հեշտացնելու համար  

- պալադիում-պղինձ, պալադիում-ալյումին, ոսկի-արծաթ-պալադիում-պղինձ, արծաթ-
պղինձ-պալադիում, պալադիում-ռութենիում, պալադիում-արծաթ  

- ռոդիում, որն արծաթասպիտակ կարծր և կռելի մետաղ է, ունի բարձր 
անդրադարձիչ հատկություն և պլատինային խմբի բոլոր մետաղների մեջ 
առավելագույն ջերմա- և էլեկտրահաղորդականություն, կայունություն քայքայման 
նկատմամբ համարյա բոլոր ջրային լուծույթներում, ներառյալ հանքային թթուները, 
նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանում, օգտագործվում է, գլխավորապես, պլատինային 
համահալվածքներում որպես հավելում և այդ տեսքով կիրառվում է 
էլեկտրատեխնիկական և ապակու բնագավառներում տարբեր նպատակների համար, 
ինչպես նաև որպես կատալիզատոր և սպասքի, դանակային արտադրատեսակների 
արծաթապատման ժամանակ փայլազրկման նկատմամբ կայունություն տալու համար 

  

- իրիդիում, որը գորշավուն սպիտակ կարծր մետաղ է, նորմալ և բարձր 
ջերմաստիճաններում ունի մեծ կայունություն թթուների ազդեցության նկատմամբ, 
ներառյալ արքայաջուրը  

- իրիդիում-ռոդիում, իրիդիում-օսմիում, իրիդիում-վոլֆրամ համահալվածքներ 

- օսմիում, որը մետաղների մեջ ամենադժվարահալն է, խիտ վիճակում ունի 
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երկնագույն սպիտակ գույն, որը հիշեցնում է ցինկի գույնը և կայունություն թթուների 
նկատմամբ, մանրացված վիճակում իրենից ներկայացնում է ոչ բյուրեղային (ամորֆ) 
սև փոշի, որը կերամաշվում է ազոտական թթվում և արքայաջրում և դանդաղ 
օքսիդանում օդում, օգտագործվում է տարբեր կարծր, քայքայման նկատմամբ կայուն 
համահալվածքներում, ինչպես նաև որպես կատալիզատոր 

- օսմիային իրիդիում (իրիդօսմին), բնական համահալվածք է, որը պարունակում է 
օսմիում, իրիդիում, ռութենիում և պլատին, համարվում է օսմիումի գլխավոր աղբյուրը  

- ռութենիում, բեկուն, կարծր գորշագույն մետաղ է, ունի մեծ կայունություն 
քայքայման նկատմամբ, չի կերամաշվում արքայաջրում, սակայն դանդաղ 
կերամաշվում է նատրիումի հիպոքլորիդում, օգտագործվում է որպես հավելում 
պլատինի, պալադիումի, մոլիբդենի, վոլֆրամի համահալվածքներում (օրինակ՝ 
ինքնահոսների գրչածայրերի և կողմնացույցերի առանցքների պատրաստման 
համար) և որպես կատալիզատոր  

- կիսամշակված պլատին, այդ թվում՝ ձողիկներ, մետաղալարեր և տրամատներ, 
սկավառակներ, թերթեր և շերտեր, փողակներ, խողովակներ, սնամեջ 
մետաղակոճղեր  

- կիսամշակված պալադիումից պատրաստված ձողիկներ, թերթեր, շերտեր, 
փողակներ, մետաղալարեր և կռման, գլոցման և կորզանման եղանակով ստացված 
այլ կիսամշակված տրամատներ  

- կիսամշակված ռոդիումից պատրաստված ձողիկներ, թերթեր, շերտեր, փողակներ, 
մետաղալարեր և կռման, գլոցման և կորզանման եղանակով ստացված այլ 
կիսամշակված տրամատներ 

- կիսամշակված իրիդիումից, օսմիումից և ռութենիումից պատրաստված թերթեր, 
բարակ շերտեր, մետաղալարեր գլոցման և կորզանման եղանակով ստացված այլ 
կիսամշակված նախապատրաստվածքներ 

24.41.30.300 Պլատին, պալադիում, ռոդիում, իրիդիում, օսմիում և ռութենիում, չմշակված կամ 
փոշու տեսքով 

24.41.30.310 Պլատին չմշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.320 Պալադիում չմշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.330 Ռոդիում չմշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.340 Իրիդիում,օսմիում և ռութենիում չմշակված կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.500 Պլատին, պալադիում, ռոդիում, իրիդիում, օսմիում և ռութենիում, կիսամշակված, 

բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.510 Պլատին կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.520 Պալադիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով 
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24.41.30.530 Ռոդիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու տեսքով 
24.41.30.540 Իրիդիում, օսմիում և ռութենիում կիսամշակված, բացի չմշակվածից, կամ փոշու 

տեսքով 
24.41.4 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ կիսամշակված 
24.41.40 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ կիսամշակված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ոչ ազնիվ մետաղներ (օրինակ՝ պղինձ և դրա համահալվածքները) կամ արծաթ 
ծածկված ոսկով, օգտագործվում են ոսկերչական արտադրատեսակների, 
ժամացույցների, գլանատուփերի (պորտսիգարների), հրահանների պատյանների, 
զարդեղենի, էլեկտրական հպակների, քիմիական սարքավորումների և այլնի 
պատրաստման համար  

24.41.40.000 Ոչ թանկարժեք մետաղներ կամ ոսկեզօծ արծաթ, չմշակված կամ կիսամշակված 
24.41.5 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, արծաթ և ոչ 

թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված 
24.41.50 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, արծաթ և 

ոչ թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված 
 
 Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- թանկարժեք մետաղներով դրվագված մետաղներ, օգտագործվում են ոսկերչության 
մեջ, ճաշի սպասքի, տարածքի կահավորանքի առարկաների պատրաստման համար, 
ինչպես նաև փողակների, ամանեղենի և քիմիական և սննդի արդյունաբերությամ 
համար սարքավորանքի պատրաստման համար 

- պլատինով դրվագված ոչ թանկարժեք մետաղներ, արծաթ և ոսկի չմշակված կամ 
կիսամշակված  

24.41.50.000 Ոչ թանկարժեք արծաթազօծ մետաղներ, պլատինի պատվածքով ոսկի, արծաթ և ոչ 
թանկարժեք մետաղներ, չմշակված կամ կիսամշակված 

24.41.9 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.41.99 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.41.99.000 Թանկարժեք մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.42 Ալյումին 
24.42.1 Ալյումին չմշակված, ալյումինի օքսիդ 
24.42.11 Ալյումին չմշակված 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կոպտամշակ ալյումին հեղուկ վիճակում բլոկերով, ձուլազանգվածներով, 
մետաղակոճղերով, մետաղասալերով (սլյաբերով), ձողիկներով մետաղալարի համար 
նախապատրաստվածքներով և համանման ձևերով, որոնք ստացվում են 
էլեկտրոլիտային ալյումինի ձուլման և մետաղական թափոնների և ջարդոնի 
վերաձուլման եղանակով 

- ալյումինի հատիկներ, որոնք հիմնականում օգտագործվում են մետաղագործության 
մեջ որպես վերականգնող ազդակներ, հատկապես երկաթի և պողպատի 
արտադրության մեջ 

- չլեգիրված ալյումին, որը պարունակում է 99 զանգ.%-ից ոչ պակաս ալյումին, այն 
պայմանով, որ դրանում պարունակող այլ տարրերի բաղադրությունը չպետք է 
գերազանցի՝ երկաթ պլյուս սիլիցիում՝ 1,0 զանգ.%-ը, այլ տարրեր (օրինակ՝ քրոմ, 
պղինձ, մանգան, նիկել և ցինկ)՝ 0,1 զանգ.%-ը, ընդ որում պղնձի պարունակությունը 
թույլատրվում է 0,1 զանգ.%-ից ավելի, բայց ոչ ավելի 0,2 զանգ%-ից, այն պայմանով, 
որ այդ դեպքում քրոմի կամ մանգանի պարունակությունը պետք է լինի 0,05 զանգ.%-
ից ոչ ավելի 

- ալյումինի համահալվածքներ (ալյումին-պղինձ, ալյումին-ցինկ-պղինձ, ալյումին-
սիլիցիում, ալյումին-մանգան-մագնեզիում, ալյումին-մագնեզիում-սիլիցիում, ալյումին-
մագնեզիում-մանգան, ալյումին-մանգան, ալյումին-ցինկ-մագնեզիում), որոնց մեջ 
զանգվածում ալյումինի քանակությունը պետք է գերակշռի համահալվածքում 
պարունակվող ցանկացած այլ մետաղների քանակությանը  

24.42.11.300 Ալյումին չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.42.11.310 Ալյումին չմշակված չլեգիրված առաջնային 
24.42.11.320 Ալյումին չմշակված չլեգիրված երկրորդային 
24.42.11.500 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.42.11.530 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված առաջնային, բացի փոշիներից և 

թեփուկներից 
24.42.11.550 Համահալվածքներ ալյումինի չմշակված երկրորդային, բացի փոշիներից և 

թեփուկներից 
24.42.12 Ալյումինի օքսիդ, բացի արհեստական կորունդից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ալյումինի օքսիդ, բացի արհեստական կորունդից, ստացվում է ալյումինի 
հիդրոօքսիդի ծակման եղանակով, թեթև, սպիտակ փոշի է, չի լուծվում ջրում, 3,7 
տեսակարար կշռով, օգտագործվում է ալյումինի մետաղագործության մեջ, որպես 
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ներկերի համար լցանյութ, հղկանյութերի և արհեստական, թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարերի արդյունաբերության մեջ որպես ջրազերծիչ ազդակ 
(գազերի չորացման համար)և որպես կատալիզատոր (ացետոնի և քացախաթթվի 
արտադրության մեջ) 

24.42.12.000 Ալյումինի օքսիդ, բացի արհեստական կորունդից 
24.42.2 Կիսապատրաստվածքներ ալյումինից կամ ալյումինի համահալվածքներից  

24.42.21 Ալյումինե փոշիներ և թեփուկներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ալյումինի փոշիներ և թեփուկներ, դրանք համապատասխանում են պղնձից 
համանման արտադրատեսակներին, օգտագործվում են հրատեխնիկայում, որպես 
ջերմության գեներատոր, այլ մետաղները քայքայումից պաշտպանելու համար, 
հրթիռային վառելիքում և հատուկ ցեմենտների ստեղծման համար 

 
Բացառվում է՝ 

- փոշիները և թեփուկները, որոնք նախատեսված են օգտագործելու համար որպես 
ներկանյութեր և ներկեր (20.20) 

- ալյումինի հատիկները (24.42.11) 

- ալյումինի նրբաթիթեղից կտրտված փայլերը (25.99.25) 

24.42.21.000 Ալյումինե փոշիներ և թեփուկներ  
24.42.22 Ալյումինե ձողեր, գլոցուկներ և տրամատներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ալյումինից ձողիկներ, դրանք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով 
չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ հաստատուն, համատարած, շրջանաձև, 
ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ 
կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի (ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և 
«ձևափոխված ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից 
ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և 
զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են, 
ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական 
հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ ամբողջ երկարությամբ կլորացված 
անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ «ձևափոխված ուղղանկյունի») լայնական 
հատվածք ունեցողների հաստությունը գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են 
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լինել ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի 
ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ չպետք է ձեռք 
բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ  

- ալյումինից տրամատներ, դրանք գլոցված, մամլված, ձգված, կռված կամ 
կաղապարված, կաժերով փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ 
համատարած երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են և չեն 
համապատասխանում ձողիկների, մետաղալարերի, թերթերի, շերտերի կամ 
ժապավենների, նրբաթիթեղների, խողովակների, փողակների սահմանումներին, 
կարող են լինել ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված 
մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ 
այդ դեպքում չպետք է ձեռք բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին 
բնորոշ հատկություններ  

 
Բացառվում է՝ 

- կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար նախատեսված ձողիկները և 
տրամատները (25.11.23) 

- պատված եռակցման էլեկտրոդները (25.93.15) 

24.42.22.300 Ձողիկներ և տրամատներ ալյումինից չլեգիրված, բացի ձողիկներից և 
տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար 

24.42.22.500 Ձողիկներ և տրամատներ ալյումինի համահալվածքներից չլեգիրված, բացի 
ձողիկներից և տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում օգտագործելու 
համար  

24.42.23 Ալյումինե լար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մետաղալար, դրանք գլոցված, մամլված կամ ձգված, կաժերով փաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական 
հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), 
եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ 
ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունի») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
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գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով 

 
Բացառվում է՝ 

- մեկուսացված հաղորդալարերը և մալուխները (27.32.1) 

- ճոպանները, ալյումինե կտավները և համանման արտադրատեսակները (25.93.12) 

- եռակցման էլեկտրոդներ (25.93.15) 

24.42.23.300 Մետաղալար ալյումինից չլեգիրված, բացի էլեկտրահաղորդալարից և մալուխից 
մեկուսացված,  ճոպանից և կորդից, մետաղալարից ամրանավորած, 
հաղորդալարիցև մալուխից բազմաջիղ 

24.42.23.500 Մետաղալար ալյումինի համահալվածքներից, բացի էլեկտրահաղորդալարից և 
մալուխից մեկուսացված, ճոպանից և կորդից, մետաղալարից ամրանավորած, 
հաղորդալարից և մալուխից բազմաջիղ 

24.42.24 Ալյումինե սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2 մմ-ից ավել հաստությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ՝ դրանք հարթ, 
գլանափաթեթներով փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ 
համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) երկայնական հատվածքով, 
կլորացված կամ չկլորացված անկյուններով (ներառյալ «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր), հաստատուն հաստությամբ արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը չի գերազանցում լայնությանը 0,1-
ով, կարող են ունենալ ցցուն մակերևույթներ (օրինակ՝ ակոսներ, վանդակներ, 
ելուններ), ինչպես նաև լինել ծալքավորված, սորատված, հարթեցված կամ 
պատվածքով, այն պայմանով, որ այս դեպքում չպետք է ձեռք բերվեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակների հատկություններ 

  
Բացառվում է՝ 

- 0,2մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ նրբաթիթեղը (24.42.25) 

24.42.24.300 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2մմ-ից ավել հաստությամբ ալյումինից 
չլեգիրված 

24.42.24.310 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,2մմ-ից ավել հաստությամբ ալյումինից 
չլեգիրված, ներկված, լաքապատված կամ պատված պլաստիկով 
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24.42.25 Ալյումինե նրբաթիթեղ 0,2 մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ալյումինի նրբաթիթեղ 0,2մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ և 20.30.24 ենթակարգում 
նկարագրված արտադրատեսակները, եթե դրանց հաստությունը չի գերազանցում 
0,2մմ-ը, օգտագործվում են շշերի կափարիչների պատրաստման համար, 
սննդամթերքի, ծխախոտի և այլն փաթեթավորելու համար, արհեստական 
արծաթապատման համար և որպես վիրակապ անասնաբուժության մեջ, բացի 
սառնագլոցումից և շիկագլոցումից, կարող են ենթարկված լինել ջերմային մշակման, 
մաքրամշակման, մակաշերտված թերթերի բաժանում, քիմիական մաքրման և 
լվացման 

   

Բացառվում է՝ 

- դրոշմատպման համար նրբաթիթեղները (20.30.22) 

- տոնածառի զարդարման համար նրբաթիթեղները  

24.42.25.100 Նրբաթիթեղ ալյումինե (0,2մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ), առանց հիմքի, առանց 
հետագա մշակման 

24.42.25.200 Նրբաթիթեղ ալյումինե (0,2մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ), չհաշված հիմքը, թղթի, 
ստվարաթղթի, պլաստմասսայի կամ համանման նյութերի հիմքով 

24.42.26 Ալյումինե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- խողովակներ և փողակներ, դրանք սնամեջ, փաթաթված կամ չփաթաթված 
կաժերով, ամբողջ երկարությամբ միայն մեկ փակ խոռոչով հաստատուն 
համատարած երկայնական հատվածքով (կլոր, ձվաձև, ուղղանկյուն, ներառյալ 
քառակուսին, հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ 
բազմանկյունիներ) արտադրատեսակներ են, կարող են լինել փայլեցված, 
պատվածքով, ծռված, գայլիկոնած, լայնացած, նեղացած կամ ծայրերում ունենալ 
կցաշուրթեր, օղակներ, խցօղակներ, կարող են պատրաստվել սնամեջ ձուլվածքի 
մամլման կամ խոշոր մետաղակոճղերի միջաճնշման եղանակով, հարթ 
նախապատրաստվածքի (շերտեր կամ թերթեր) երկայնական կամ պարուրաձև 
կարով եռակցման եղանակով, հարվածով մամլման և ձուլմամբ, օգտագործվում են 
որպես նավթի և գազի համար խողովակաշար, որպես փողակներ 
էլեկտրահաղորդալարերի համար, կահույքի արտադրությունում, 
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ջերմափոխանակիչներում, կոնստրուկցիաներում 

- խողովակների և փողակների կցամասեր ալյումինից (օրինակ՝ կցորդիչներ, ծնկեր, 
կցաշուրթեր) 

 
 Բացառվում է՝ 

- սնամեջ կցամասերը (22.42.22) 

- ճկուն խողովակաշարերը (25.99.29) 

- փականներով, կափույրներով և այլն կցամասերը (28.14.13) 

24.42.26.300 Խողովակներ և փողակներ ալյումինից չլեգիրված, բացի սնամեջ 
տրամատներից,խողովակների համար կցամասերից, ճկուն խողովակաշարերից, 
խողովակներից և փողակներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում, մեքենաների 
մանրակներում և տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու համար 

24.42.26.500 Խողովակներ և փողակներ ալյումինի համահալվածքներից, բացի սնամեջ 
տրամատներից, խողովակների համար կցամասերից, ճկուն խողովակաշարերից, 
խողովակներից և փողակներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում, մեքենաների 
մանրակներում և տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու համար 

24.42.26.700 Կցամասեր ալյումինի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ կցորդիչները, 
արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի փականներով, 
ծորակներով և կափույրներով կցամասերից, փողակների պահման համար 
կախոցներից, հեղույսներից և պնդօղակներից, սեղմակներից 

24.42.9 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.42.99 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.42.99.000 Ալյումինի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.43 Կապար, ցինկ և անագ 
24.43.1 Կապար, ցինկ և անագ չմշակված 
24.43.11 Կապար չմշակված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տարբեր աստիճանի մաքրման կոպտամշակ կապար, կարող է լինել բլոկերի, 
ձուլվածքների, մետաղակոճղերի, ձուլակոճղերի, սլյաբերի, բրիկետների տեսքով կամ 
ձուլածո ձողերի տեսքով, պիտանի է գլոցման և արտամղման համար, 
համահալվածքների պատրաստման կամ ձևավոր արտադրատեսակների ստացման 
նպատակով ձուլման համար, այլ տարրերի հետ հեշտությամբ առաջացնում է 
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համահալվածքներ, քանի որ ունի հալման ցածր ջերմաստիճան  

- կապարի համահալվածքներ, դրանք են՝ կապար-անագ, օգտագործվում են կապարի 
հիմքով փափուկ զոդանյութերում և թեյի փաթեթավորման նրբաթիթեղներում, 
կապար-ծարիր-անագ, օգտագործվում են տպարանային շարվածքների համար, 
կապար-արսեն, օգտագործվում են կապարի կոտորակների պատրաստման համար, 
կապար-ծարիր, օգտագործվում են կուտակիչների պլաստիկների, գնդակների 
համար, կապար-կալցիում, կապար-ծարիր-կադմիում, կապար-տելուր և այլն 

«Զտած կապար» տերմինը նշանակում է մետաղ, որը պարունակում է 99,9 
զանգ.%-ից ոչ պակաս կապար, ընդ որում այլ տարրերի զանգվածային մասը չպետք է 
գերազանցի արծաթինը՝ 0,02%-ը, արսենինը, անագինը, ծարիրինը՝ 0,005%-ը, 
բիսմութինը՝ 0,05%-ը, կալցիումինը, կադմիումինը, երկաթինը, ծծմբինը, ցինկինը՝ 
0,002%-ը, պղնձինը՝ 0,08%-ը, այլը՝ յուրաքանչյուրի համար 0,001%-ը: 

 
Բացառվում է՝ 

- կապարի փոշիները և թեփուկները (24.43.21)  

24.43.11.300 Կապար չմշակված զտած, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.11.500 Կապար չմշակված, պարունակող ծարիր, որպես տարր, զանգվածում գերակշռելով 

մյուս տարրերի մեջ, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.11.900 Կապար չմշակված, այլ, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.11.910 Համահալվածքներ կապարի 
24.43.11.920 Կապար կոպտամշակ 
24.43.12 Ցինկ չմշակված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տարբեր աստիճանի մաքրության չմշակված ցինկ, ձուլակոճղերից մինչև մաքրված 
ցինկը բլոկերով, սկավառակներով, ձուլազանգվածներով, 
նախապատրաստվածքներով, սլյաբերով և այլ համանման ձևերով կամ հատիկների 
տեսքով, հիմնականում նախատեսված են գալվանապատման համար, 
համահալվածքների ստացման համար, գլոցման, ձգման կամ արտամղման և բարդ 
ձևերի արտադրատեսակների ձուլման համար 

- ցինկի համահալվածքներ, որտեղ զանգվածում ցինկի պարունակությունը պետք է 
գերակշռի մնացած ցանկացած տարրերի պարունակությանը, ընդ որում մնացած 
տարրերի ընդհանուր զանգվածային մասը պետք է կազմի 2,5% -ից ավելի, դրանք են՝ 
ցինկ-ալյումին համահալվածքները, սովորաբար պղնձի կամ մագնեզիումի 
հավելումներով, օգտագործվում են ճնշման տակ ձուլման համար, հատկապես 
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մեքենաների, հեծանիվների, ռադիոընդունիչների, սառնարանների և այլն 
մանրակների համար, ավելի ամուր թերթեր ստանալու համար, քան ցինկե թերթերն 
են, մամլման գործիքների համար, քայքայումից խողովակաշարերի, 
կոնդենսատորների և այլն պաշտպանելու համար, ցինկ-պղինձ համահալվածքներ 
ձուլման, դրոշմման և այլնի համար  

 

Բացառվում է՝  

- խարամը (24.44.13) 

- ցինկի փոշիները և թեփուկները (24.43.22) 

24.43.12.300 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.12.310 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, 99,99% կամ ավելի ցինկ պարունակող, բացի փոշիներից 

և թեփուկներից 
24.43.12.320 Ցինկ չմշակված չլեգիրված, 99,99%-ից պակաս ցինկ պարունակող, բացի փոշիներից 

և թեփուկներից 
24.43.12.500 Համահալվածքներ ցինկի, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.13 Անագ չմշակված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կոպտամշակ անագ բլոկերի, ձուլվածքների, մետաղակոճղերի, ձուլակոճղերի, 
ձողերի և այլ ձևերով, ինչպես նաև անագից բեկորներ, հատիկներ և համանման 
արտադրանք, օգտագործվում են սպիտակ թիթեղի պատրաստման համար, գլոցման 
և արտամղման համար, համահալվածքների պատրաստման կամ ձևավոր 
արտադրատեսակների ստացման նպատակով ձուլման համար  

- չլեգիրված անագ, որտեղ անագի զանգվածային մասը պետք է կազմի 99%-ից ոչ 
պակաս, այն պայմանով, որ այդ դեպքում բիսմութի կամ պղնձի զանգվածային մասը 
չպետք է գերազանցի բիսմութինը՝ 0,1%, պղնձինը՝ 0,4%, 

- կապարի համահալվածքներ, որտեղ անագի պարունակությունը զանգվածում պետք 
է գերազանցի ցանկացած այլ տարրերի քանակությանը, այն պայմանով, որ այդ 
դեպքում մնացած տարրերի ընդհանուր զանգվածային մասը պետք է կազմի 1 զանգ% 
կամ զանգվածում բիսմութի կամ պղնձի քանակությունը պետք է լինի հավասար կամ 
ավելի վերևում նշված սահմանային քանակությունից, դրանք են՝ անագ-կապար, 
անագ-ծարիր, անագ-կապար-ծարիր, անագ-կադմիում համահալվածքները  
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Բացառվում է՝ 

- անագից փոշիները և թեփուկները (27.43.28)  

24.43.13.300 Անագ չլեգիրված չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.13.500 Համահալվածքներ անագի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.43.2 Կիսապատրաստվածքներ կապարից, ցինկից, անագից կամ դրանց 

համահալվածքներից  
24.43.21 Կապարե սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ. կապարե 

փոշիներ և թեփուկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ՝ դրանք հարթ, 
գլանափաթեթներով փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ 
համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) երկայնական հատվածքով, 
կլորացված կամ չկլորացված անկյուններով (ներառյալ «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր), հաստատուն հաստությամբ արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
(ներառյալ քառակուսի) լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը չի 
գերազանցում լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել նաև ուղղանկյունուց և 
քառակուսուց տարբերվող ցանկացած չափի ձևեր, այն պայմանով, որ այս դեպքում 
չպետք է ձեռք բերվեն այլ խմբավորումների արտադրատոսակների հատկություններ, 
կարող են ունենալ ցցուն մակերևույթներ (օրինակ՝ ակոսներ, վանդակներ, ելուններ), 
ինչպես նաև լինել ծալքավորված, սորատված, հարթեցված կամ պատվածքով, այն 
պայմանով, որ այս դեպքում նույնպես չպետք է ձեռք բերվեն այլ խմբավորումների 
արտադրատեսակների հատկություններ 

- կապարից փոշիներ և թեփուկներ 

 

Բացառվում է՝ 

- որպես ներկանյութեր, ներկեր և համանման արտադրատեսակներ օգտագործելու 
համար նախատեսված կապարի փոշիները և թեփուկները (20.20) 

24.43.21.000 Կապարե սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ. կապարե փոշիներ և 
թեփուկներ 

24.43.22 Ցինկե փոշիներ և թեփուկներ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ցինկի փոշի, որն ստացվում է անմիջապես ցինկի հանքի վերականգնման 
գործընթացում կամ ցինկի առանցքակալների համար նյութերի գոլորշացմամբ 
մշակելու ժամանակ առաջացած ցինկի գոլորշիների խտացմամբ, պարունակում է 
գնդաձև մասնիկներ փոքր չափերի, քան ցինկի փոշիների մասնիկներն են 
(80զանգ.%-ից ոչ պակաս ցինկի փոշու մասնիկներն անցնում են 63մկմ անցքերով 
մաղի միջով), պարունակում է 85զանգ.%-ից ոչ պակաս մետաղական ցինկ (չի 
ներառվում հնոցաբերանի փոշու հետ խառնված մթերքը)  

- ցինկի փոշիներ և թեփուկներ, օգտագործվում են հիմնականում մետաղական 
ցեմենտացման եղանակով այլ մետաղների պատման համար, ներկերի 
արտադրության մեջ, որպես վերականգնող քիմիական ազդակներ և այլն 
(պարզաբանումները տրված են 24.44.21 ենթակարգում որոշակի 
փոփոխություններով) 

24.43.22.000 Ցինկե փոշիներ և թեփուկներ 
 

24.43.23 Ցինկե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար.  ցինկե սալեր, թերթեր, շերտեր, և 
նրբաթիթեղ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձողիկներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով չփաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) համատարած 
երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ 
քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող 
են ունենալ ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել ձուլված կամ եռակալված, 
պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց կամ 
հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- տրամատներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված, կռված կամ կաղապարված 
արտադրատեսակներ են, կաժերով փաթաթված կամ չփաթաթված և ունեն ամբողջ 
երկարությամբ համատարած երկայնական հատվածք և չեն համապատասխանում 
ձողիկների, մետաղալարերի, սալերի, թերթերի, շերտերի, նրբաթիթեղների, 
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խողովակների և փողակների սահմանումներին, կարող են լինել ձուլված կամ 
եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց 
կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- մետաղալարեր, որոնք գլոցված, մամլված կամ ձգված, կաժերով փաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական 
հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), 
եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ 
ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով  

- սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ՝ դրանք հարթ, 
գլանափաթեթներով փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ 
համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) երկայնական հատվածքով, 
կլորացված կամ չկլորացված անկյուններով (ներառյալ «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր), հաստատուն հաստությամբ արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը չի գերազանցում լայնությանը 0,1-
ով, կարող են ունենալ ցցուն մակերևույթներ (օրինակ՝ ակոսներ, վանդակներ, 
ելուններ), ինչպես նաև լինել ծալքավորված, սորատված, հարթեցված կամ 
պատվածքով, այն պայմանով, որ այս դեպքում նույնպես չպետք է ձեռք բերվեն այլ 
խմբավորումների արտադրատոսակների հատկություններ 

- ցինկի հիմքով համահալվածքների պինդ զոդման և եռակցման համար կտորների 
բաժանված կամ չբաժանված զոդաձողային ձողիկներ, միայն այն պայմանով, որ 
չպետք է պատված լինեն հալանյութով 

 
Բացառվում է՝ 

- պատվածքով զոդաձողային ձողիկները (25.93.15) 

- ծակատվածքը (25.99.29) 
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- նախորոք պատրաստված տպատախտակները (28.99.12) 

24.43.23.300 Ձողիկներ, տրամատներ և մետաղալարեր ցինկի 
24.43.23.500 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ, նրբաթիթեղներ ցինկի, բացի 0,15մմ-ից 

պակաս հաստությամբ նրբաթիթեղից, դրոշմակային նրբաթիթեղից, թիթեղներից, 
թերթերից և շերտերից 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ, տպատախտակներից 
նախորոք պատրաստված, շերտերից էլեկտրամեկուսացված 

24.43.24 Անագե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձողիկներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով չփաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական 
հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), 
եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ 
ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել ձուլված կամ եռակալված, 
պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց կամ 
հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- տրամատներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված, կռված կամ կաղապարված 
արտադրատեսակներ են, կաժերով փաթաթված կամ չփաթաթված և ունեն ամբողջ 
երկարությամբ համատարած երկայնական հատվածք և չեն համապատասխանում 
ձողիկների, մետաղալարերի, սալերի, թերթերի, շերտերի, նրբաթիթեղների, 
խողովակների և փողակների սահմանումներին, կարող են լինել ձուլված կամ 
եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց 
կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- մետաղալարեր, որոնք գլոցված, մամլված կամ ձգված, կաժերով փաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
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մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական 
հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), 
եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ 
ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով  

- անագի հիմքով պատրաստված (սովորաբար ստացված արտամղմամբ), կտորների 
բաժանված կամ չբաժանված զոդաձողային ձողիկներ, միայն այն պայմանով, որ 
չպետք է պատված լինեն հալանյութով 

  

Բացառվում է՝ 

- զոդաձողային ձողիկներ պատվածքով (25.93.15) 

24.43.24.000 Անագե ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար 
24.43.9 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.43.99 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.43.99.000 Կապարի, ցինկի և անագի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
24.44 Պղինձ 
24.44.1 Պղինձ չմշակված, պղնձի շտայն, պղինձ ցեմենտայնացնող  
24.44.11 Պղնձի շտայն, պղինձ ցեմենտայնացման  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պղնձի շտայն, ստանում են պղնձի սուլֆիդի հանքաքարի հալումից, որն ենթարկվել 
է թրծման պղնձի սուլֆիդը դատարկ ապարից և այլ մետաղներից առանձնացնելու 
համար, որոնք առաջացնում են շտայնի մակերևույթի վրա լողացող խարամ, 
հիմնականում կազմված է պղնձից և պղնձի սուլֆիդից և լինում է սև կամ 
դարչնագույն հատիկների կամ պղտոր մետաղական փայլ ունեցող կոպիտ զանգվածի 
տեսքով 

- ցեմենտացնող պղինձ (նստեցված պղինձ), ստացվում է նստեցման եղանակով, 
այսինքն` մի շարք թրծած հանքաքարերի և թափոնների լուծազատումից ստացված 
ջրային լուծույթին երկաթի ավելացման եղանակով, իրենից ներկայացնում է մանր սև 
փոշի, հանդիսանում է պղնձի և պղնձի օքսիդի խառնուրդ, որտեղ պղնձի 
պարունակությունը տատանվում է լայն սահմաններում, սովորաբար զանգվածում 50-
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85%, օգտագործվում է պաշտպանիչ ներկերի և գյուղատնտեսական սնկասպան 
նյութերի (ֆունգիցիդների) մեջ, ինչպես նաև հաճախ ավելացվում է 
բովախառնուրդների մեջ 

   
Բացառվում է՝ 

- խառնուրդներ չպարունակող պղնձի փոշիները (24.44.21) 

24.44.11.100 Շտայն պղնձի 
24.44.11.200 Պղինձ ցեմենտացնող 
24.44.12 Պղինձ չզտված. պղնձե անոդներ էլեկտրոլիտային զտման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- օքսիդացած հանքաքարերից պղինձ, որն իրենից ներկայացնում է չմաքրված պղինձ 
ստացված օքսիդացած պղնձի հանքաքարերի կամ չմաքրված պղնձի 
մետաղամնացուկների հալման եղանակով, որը կատարվում է դոմենյան 
վառարաններում, պղնձի պարունակությունը տատանվում է լայն սահմաններում և 
հիմնականում ըստ կշռի կազմում է 60%-ից մինչև 85%  

- կոպտամշակ պղինձ, որն իրենից ներկայացնում է չմաքրված պղինձ ստացված 
կոնվերտերում հալված կուպֆերշտայնի միջով օդի փչման եղանակով, որի ժամանակ 
տեղի է ունենում ծծումբի, երկաթի և այլ խառնուրդների օքսիդացում, պղնձի 
պարունակությունը կազմում է ըստ կշռի 98% 

- էլեկտրոլիտային զտման համար պղնձի անոդներ, ունեն սլյաբերի տեսք, որոնց վրա 
կան երկու ելուններ էլեկտրական գուռում դրանք կախելու համար, օգտագործվում են 
էլեկտրատարրալուծման եղանակով նյութերի զտման համար  

 
Բացառվում է՝ 

- էլեկտրոլիտային պատվածք անցկացնելու համար անոդները (25.99.29) 

24.44.12.100 Պղինձ կոպտամշակ 
24.44.12.300 Անոդներ պղնձի էլեկտրոլիտային զտման համար 
24.44.13 Պղինձ զտած և պղնձի համահալվածքներ, չմշակված. լիգատուրներ պղնձի 

հիմքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- զտած պղինձ, պարունակում է ըստ կշռի 99,85%-ից ոչ պակաս պղինձ, ստացվում է 
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էլեկտրոլիտային զտմամբ, էլեկտրոլիտային արտամղմամբ, քիմիական մաքրմամբ 
կամ կրակի զտմամբ, լցվում է մետաղակոճղերի կամ ձուլակոճղերի մեջ վերահալման 
համարն (այսինքն, համահալվածքներ ստանալու համար), 
նախապատրաստվածքների մեջ՝ մետաղալարերի արտադրության համար, սլյաբերի 
մեջ՝ գլոցման համար, նախապատրաստվածքների մեջ, ներառյալ մեծ լայնական 
հատվածքով նախապատրաստվածքները, և համանման ձևերի մեջ՝ գլոցման, 
արտամղման, ձգման կամ կռման սկավառակների, թերթերի, շերտերի, 
մետաղալարերի, խողովակների և այլ արտադրատեսակների ստացման համար 

- էլեկտրոլիտային զտած պղինձ, երբեմն ունի կատոդների ձև, կազմված է երկու 
ելուններով սկավառակներից կամ թերթերից 

- պղինձ- ցինկ համահալվածքներ (արույր), կարող են պարունակել կամ չպարունակել 
այլ տարրեր, սակայն ցինկի քանակությունը զանգվածում պետք է գերազանցի 
մնացած այլ տարրերին, եթե առկա են նիկել և անագ, ապա նիկելի քանակությունը 
չպետք է գերազանցի 5 զանգ.%-ը, անագի քանակությունը՝ 3զանգ.%-ը, 
օգտագործվում են տարբեր նպատակներով, ընդ որում ոսկեգույն արույրը 
օգտագործվում է զարդեղենի և համանման արտադրատեսակների արտադրության 
մեջ, հատուկ արույրները, որոնք պարումակում են ոչ մեծ քանակի այլ տարրեր և 
համարվում են առավել առաձգական, օգտագործվում են նավաշինության մեջ 

- պղինձ-անագ համահալվածքներ (բրոնզ), կարող են պարունակել կամ չպարունակել 
այլ տարրեր, սակայն անագի քանակությունը զանգվածում պետք է գերազանցի 
մնացած այլ տարրերին, բացառությամբ այն դեպքի, երբ 3զանգ.% կամ ավելի անագի 
քանակության դեպքում, զանգվածում ցինկի քանակությունը կարող է գերազանցի 
անագին, բայց պետք է կազմի 10զանգ.%-ից պակաս, օգտագործվում են դրամների 
դրոշմահատման համար, ամուր բրոնզը՝ ատամնավոր անիվների, առանցքակալների 
և այլ մեքենաների մասերի համար, ֆոսֆորային բրոնզը՝ զսպանակների և բարակ 
մետաղական ցանցերի համար և այլ  

- պղինձ-նիկել-ցինկ համահալվածքներ (նեյզիլբերներ), ունեն քայքայման նկատմամբ 
բարձր կայունություն և ամրություն, կարող են պարունակել կամ չպարունակել այլ 
տարրեր, ընդ որում նիկելի քանակությունը զանգվածում պետք է կազմի 5զանգ.% 
կամ ավելի, օգտագործվում են հեռուստահաղորդակցության սարքավորանքում, 
գործիքների մանրակներում, զարդարանքի և ճարտարապետական մանրակների 
մեջ, ինչպես նաև քիմիական և սննդի արդյունաբերության սարքավորանքի մեջ, 
երբեմն ճաշի սպասքի պատրաստման համար 

- պղինձ- նիկել, հաճախ պարունակում են ոչ մեծ քանակի ալյումին կամ երկաթ, 
կարող են պարունակել կամ չպարունակել այլ տարրեր, բայց ցանկացած դեպքում 
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պետք է պարունակի 1զանգ.%-ից ոչ ավելի ցինկ, սակայն նիկելի քանակությունը 
զանգվածում պետք է գերազանցի մնացած այլ տարրերին, ունեն քայքայման 
նկատմամբ կայունություն ծովի ջրի նկատմամբ, այդ պատճառով լայն կիրառությում 
ունեն նավաշինության մեջ և ծովային գործերում, մասնավորապես 
խողովակաշարերում, օգտագործվում են նաև դրամների դրոշմահատման համար և 
էլեկտրական ռեզիստորներում 

- ալյումինի բրոնզ, կազմված է հիմնականում պղնձից և ալյումինից և օգտագործվում 
է այն բնագավառներում, որտեղ պահանջվում է բարձր ամրության հատկություններ, 
քայքայման նկատմամբ կայունություն և դիմացկունություն 

- պղինձ- բերիլիում համահալվածք, կազմված է հիմնականում պղնձից և բերիլիումից 
և ի շնորհիվ իր կայունության և դիմացկունության և քայքայման նկատմամբ 
կայունության օգտագործվում է տարբեր զսպանակների, դրոշմերի, եռակցման 
էլեկտրոդների արտադրության համար 

- պղինձ-սիլիցիում համահալվածք, կազմված է հիմնականում պղնձից և սիլիցիումից, 
ունի բարձր ամրություն, քայքայման նկատմամբ կայունություն և դիմացկունություն, 
օգտագործվում է տարողությունների, հեղույսների և ամրացնող տարրերի 
արտադրության մեջ 

- պղինձ- քրոմ համահալվածք, օգտագործվում է, հիմնականում, եռակցման 
էլեկտրոդների արտադրության մեջ 

- ձուլած և եռակալած սլյաբեր, ձողեր, ձողիկներ և մետաղակոճղեր, որոնք ենթակա 
չեն ոչ մի այլ մշակման, բացի հասարակ կտրելուց, մաքրումից (մեծ քանակության 
պղնձի օքսիդներ պարունակող արտաքին շերտը հեռացնելու համար) կամ միայն մեկ 
կողմի մշակում որակը ստուգելու համար 

- մետաղալարի համար նախապատրաստվածքներ և այլ նախապատրաստվածքներ, 
որոնց ծայրերը կոնաձև են կամ մշակված են ինչ որ եղանակով, որպեսզի հեշտացվի 
դրանց ներանցումը սարքավորանք վերափոխելու համար դրանք, օրինակ՝ 
մետաղալարի կաժի կամ խողովակի 

- պղնձակոճղեր (վայերբարսներ) (24.44.13.320) մետաղալարեր պատրաստելու 
համար և երկայնաձգիչներ (բիլլետներ) (24.44.13.330) 

- լիգատուրներ (օժանդակ համահալվածքներ) (24.44.13.700), որոնք 10զանգ.%-ից 
ավելի պղնձի և այլ տարրերի համահալվածքներ են, դրանք են՝ պղինձ-ալյումին, 
պղինձ-բերիլիում, պղինձ-բոր, պղինձ-կադմիում, պղինձ-քրոմ, պղինձ-երկաթ, պղինձ-
մագնեզիում, պղինձ-մանգան, պղինձ-մոլիբդեն, պղինձ-սիլիցիում, պղինձ- տիտան և 
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պղինձ-վանադիում համահալվածքները, շատ փխրուն են մետաղամշակման համար, 
դրա համար օգտագործվում են որպես հավելումներ արույրի, բրոնզի կամ ալյումինի 
բրոնզի արտադրության համար, թողարկվում են ոչ մեծ բլոկերով, բրիկետներով, 
փխրուն ձթղերի կամ սկավառակների տեսքով  

  

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի գլոցված և այլ արտադրատեսակները (24.44.22 և 24.44.24) 

- պղնձի փոշիները և թեփուկները (24.44.27) 

- պղնձի ֆոսֆիդը (ֆոսֆորային պղինձ), որը պարունակում է 15 զանգ.%-ից ավելի 
ֆոսֆոր (20.13.64) 

24.44.13.300 Պղինձ զտած նախապատրաստվածքների տեսքով, բացի արտադրատեսակներից 
եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.310 Կատոդներ և նախապատրաստվածքներ կատոդների, բացի արտադրատեսակներից 
եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.320 Պղնձակոճղեր (վայերբարսներ), բացի արտադրատեսակներից եռակալված, 
ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.330 Երկայնաձգիչներ պղնձի, բացի արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված 
գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.500 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի հիմքով, բացի արտադրատեսակներից 
եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.510 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և ցինկի (արույր) հիմքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.520 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և անագի (բրոնզ) հիմքով, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.530 Համահալվածքներ զտած չմշակված, պղնձի և նիկելի (պղնձանիկել) կամ պղնձի, 
նիկելի և ցինկի (նեյզիլբեր) հիմքով, բացի արտադրատեսակներից եռակալված, 
ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.590 Համահալվածքներ զտված չմշակված, պղնձի հիմքով, այլ, բացի 
արտադրատեսակներից եռակալված, ենթարկված գլոցման, արտամղման, կռման 

24.44.13.700 Լիգատուրներ պղնձի հիմքով, ներառյալ համահալվածքներ ոչ պիտանի կռման 
համար, բացի պղնձի ֆոսֆիդից, զանգվածում 15%-ից ավելի ֆոսֆոր պարունակող 

24.44.2 Կիսապատրաստվածքներ պղնձից կամ պղնձի համահալվածքներից  
24.44.21 Պղնձե փոշիներ և թեփուկներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պղնձի փոշիներ (ցեմենտացման պղինձը բացառվում է), ինչպես նաև պղնձի 
փոշիներ խառնված այլ մետաղական փոշիների հետ (օրինակ՝ ‘’բրոնզի փոշի, որը 
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կազմված է պղնձի և անագի փոշիների խառնուրդից), ստացվում են նստեցումով կամ 
փոշեացմամբ, ինչպես նաև մանր կտրատված օքսիդների անուղղակի 
վերականգնմամբ կամ պինդ կտորների մանրացմամբ (ստացման եղանակը կախված 
է հատիկների մեծությունից և ձևից), օգտագործվում են մամլումից հետո 

- թեփուկներ, հիմնականում օգտագործվում են որպես մետաղական գունանյութեր 
թանաք և ներկեր ստանալու համար, ինչպես նաև որպես մետաղական ներկող 
նյութեր, որոնք փոշիացվում են նախորոք լաքապատված ներկվող մակերևույթի վրա, 
ունեն շատ փոքր հատիկներ, որոնց չափը որոշվում է մանրադիտակով 

  
Բացառվում է՝ 

- ցեմենտացնող պղինձը (24.44.11) 

- փոշիները և թեփուկները, որոնք պատրաստված են որպես ներկանյութեր, ներկեր և 
համանման արտադրատեսակներ (20.20) 

- պղնձի նրբաթիթեղից կտրտված փայլերը (25.99.25) 

- պղնձի կոտորուքը (24.44.13) 

24.44.21.100 Փոշիներ պղնձի ոչ շերտավոր կառուցվածքի, բացի ցեմենտացնող պղնձից, 
փոշիներից և ներկերից, օգտագործվող ներկերի պատրաստման համար (“բրոնզ” 
կամ ”ոսկի”), կոտորուքից 

24.44.21.200 Փոշիներ պղնձի շերտավոր կառուցվածքի, թեփուկներ պղնձի, բացի ցեմենտացնող 
պղնձից, փոշիներից և ներկերից, օգտագործվող ներկերի պատրաստման համար 
(“բրոնզ” կամ ”ոսկի”), կոտորուքից 

24.44.22 Պղնձե ձողեր, գլոցուկներ և տրամատներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձողիկներ պղնձից, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով 
չփաթաթված, հաստատուն ամբողջ երկարությամբ համատարած շրջանաձև, ձվաձև, 
ուղղանկյունի, (ներառյալ քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր 
ուռուցիկ բազմանկյունի (ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր) երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
(ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք 
ունեցողները կարող են ունենալ ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, 
ուղղանկյուն (ներառյալ «ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք 
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ունեցողների հաստությունը գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել 
ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի 
ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է 
ձեռք բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 
(մետաղալարի համար նախապատրաստվածքները և այլ 
նախապատրաստվածքները, որոնց ծայրերը կոնաձև են կամ մշակված են ինչ որ 
եղանակով, որպեսզի հեշտացվի դրանց ներանցումը սարքավորանք վերափոխելու 
համար դրանք, օրինակ՝ մետաղալարի կաժի կամ խողովակի ներառվում են 24.44.13 
ենթակարգում) 

- տրամատներ պղնձից, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված, կռված կամ 
կաղապարված արտադրատեսակներ են, կաժերով փաթաթված կամ չփաթաթված և 
ունեն հաստատուն ամբողջ երկարությամբ համատարած երկայնական հատվածք և 
չեն համապատասխանում ձողիկների, մետաղալարերի, սալերի, թերթերի, շերտերի, 
նրբաթիթեղների, խողովակների և փողակների սահմանումներին, կարող են լինել 
ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի 
ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է 
ձեռք բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

24.44.22.100 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձից զտած, բացի ձողիկներից և ձողերից, 
ստացված ձուլմամբ կամ եռակալմամբ, նախապատրաստվածքներից 
մետաղալարերի արտադրության համար 

24.44.22.110 Ձողիկներ պղնձից զտված 
24.44.22.120 Տրամատներ պղնձից զտված 
24.44.22.200 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից,բացի ձողիկներից և 

ձողերից ստացված ձուլմամբ կամեռակալմամբ, նախապատրաստվածքներից 
մետաղալարերի արտադրության համար 

24.44.22.210 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և ցինկի հիմքով 
(արույր) 

24.44.22.220 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և նիկելի 
հիմքով (պղնձանիկել) 

24.44.22.230 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի, նիկելի և ցինկի 
հիմքով (նեյզիլբեր) 

24.44.22.240 Ձողիկներ պղնձի և տրամատներ պղնձի համահալվածքներից պղնձի և անագի 
հիմքով (բրոնզ) 

24.44.23 Պղնձե լար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պղնձից մետաղալարեր, որոնք գլոցված, մամլված կամ ձգված, կաժերով 
փաթաթված, հաստատուն ամբողջ երկարությամբ համատարած, շրջանաձև, ձվաձև, 
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ուղղանկյունի, (ներառյալ քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր 
ուռուցիկ բազմանկյունի (ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր) երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
(ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք 
ունեցողները կարող են ունենալ ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, 
ուղղանկյուն (ներառյալ «ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք 
ունեցողների հաստությունը գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել 
ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի 
ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է 
ձեռք բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

  
Բացառվում է՝ 

- վիրաբուժության մեջ օգտագործվող բրոնզից բարակ մանրէազերծ մետաղալարերը 
(21.20.24) 

- մետաղապատ թելերը (13.96.11) 

- մետաղալարով ամրացված ճոպանը կամ կորդը (13.94.11) 

- բազմաջիղ հաղորդալարը, մալուխը (25.93.12) 

- մեկուսացված հաղորդալարերը և մալուխները (27.31.1) 

24.44.23.300 Մետաղալար պղնձից զտած և պղնձի համահալվածքներից 6մմ-ից ավելի լայնական 
հատվածքի առավելագույն չափով 

24.44.23.310 Մետաղալար պղնձից զտած 6մմ-ից ավելի լայնական հատվածքի առավելագույն 
չափով 

24.44.23.320 Մետաղալար պղնձի համահալվածքներից 6մմ-ից ավելի լայնական հատվածքի 
առավելագույն չափով 

24.44.23.500 Մետաղալար պղնձից զտած 6մմ-ից պակաս, բայց 0,5մմ-ից ավել լայնական 
հատվածքի առավելագույն չափով, բացի ճոպանից կամ կորդից, ուժեղացված 
մետաղալարով, բազմաջիղ հաղորդալարից և մալուխից 

24.44.23.700 Մետաղալար պղնձից զտած 0,5մմ-ից ոչ ավել լայնական հատվածքի առավելագույն 
չափով, բացի ճոպանից կամ կորդից, ուժեղացված մետաղալարով, բազմաջիղ 
հաղորդալարից և մալուխից 

24.44.24 Պղնձե սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15 մմ-ից ավել հաստությամբ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ՝ դրանք հարթ (բացի չմշակված 
արտադրատեսակներից ներառվող 24.44.13 ենթակարգում), գլանափաթեթներով 
փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ համատարած ուղղանկյուն 
(բացի քառակուսուց) երկայնական հատվածքով, կլորացված կամ չկլորացված 
անկյուններով (ներառյալ «ձևափոխված ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր 
կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար 
երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր), հաստատուն հաստությամբ 
արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն լայնական հատվածք ունեցողների 
հաստությունը չի գերազանցում լայնությանը 0,1-ով, կարող են ունենալ ցցուն 
մակերևույթներ (օրինակ՝ ակոսներ, վանդակներ, ելուններ), ինչպես նաև լինել 
ծալքավորված, սորատված, հարթեցված կամ պատվածքով, այն պայմանով, որ այդ 
դեպքում չպետք է ձեռք բերվեն այլ խմբավորումների արտադրատոսակների 
հատկություններ (տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակների հաստությունը պետք է 
գերազանցի 0,15մմ-ը) 

 
Բացառվում է՝ 

- 0,15մմ-ը չգերազանցող նրբաթիթեղը (24.44.25) 

- հատիչաձգիչ թերթերը (25.93.13) 

- էլեկտրամեկուսացված շերտերը (27.32.1) 

24.44.24.100 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ պղնձից 
զտված, բացի հատիչաձգիչ թերթերից, էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

24.44.24.200 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավել հաստությամբ պղնձի և 
ցինկի հիմքով համահալվածքներից (արույր), բացի հատիչաձգիչ թերթերից, 
էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

24.44.24.300 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ պղնձի և 
անագի հիմքով համահալվածքներից (բրոնզ), բացի հատիչաձգիչ թերթերից, 
էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

24.44.24.400 Սալեր, թերթեր, շերտեր և ժապավեններ 0,15մմ-ից ավելի հաստությամբ պղնձի և 
նիկելի հիմքով համահալվածքներից (նեյզիլբեր), բացի հատիչաձգիչ թերթերից, 
էլեկտրամեկուսացված շերտերից 

24.44.25 Պղնձե նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նրբաթիթեղ, ստացվում է գլոցմամբ, դրոշմամբ կամ էլեկտրատարրալուծմամբ, 
պահվում է շատ բարակ թերթերի տեսքով (հաստությունը չի գերազանցում 0,15մմ-ը), 
ամենաբարակ նրբաթիթեղը, որը նմանակում է ոսկեպատվածին, ամուր չի, 
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սովորաբար այն ամրացվում է թղթով և պահվում է բուկլետների տեսքով, ամուր 
նրբաթիթեղը, որն օգտագործվում է շքեղ արտադրատեսակների պատրաստման 
համար, հաճախ ամրացվում է թղթով, ստվարաթղթով, պլաստիկով և համանման 
նյութերով, որը հարմար է պահման և տեղափոխման համար, ինչպես նաև 
համապատասխան մշակման համար, կարող է լինել դրվագված, սորատված, 
մետաղապատված, լաքապատված և այլն (սահմանային 0,15մմ հաստությունը 
ներառում է նաև պատվածքներըը, իսկ թղթե տակդիրը չի ներառվում այդ 
հաստության մեջ)  

  

Բացառվում է՝ 

- դրոշմակային նրբաթիթեղը (20.20) 

- տոնածառի զարդարման համար նրբաթիթեղները (32.99.51) 

24.44.25.100 Նրբաթիթեղ պղնձի 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի 

24.44.25.110 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի, պղնձից զտած 

24.44.25.120 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, առանց հիմքի, պղնձի 
համահալվածքներից 

24.44.25.200 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, պղնձից և պղնձի 
համահալվածքներից հիմքով 

24.44.25.210 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, զտած պղնձից 
հիմքով 

24.44.25.220 Նրբաթիթեղ 0,15մմ-ից ոչ ավել հաստությամբ, չհաշված հիմքը, պղնձի 
համահալվածքներից հիմքով 

24.44.26 Պղնձե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց համար  

24.44.26.300 Խողովակներ և փողակներ պղնձից 

24.44.26.310 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած 

24.44.26.311 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած ուղիղ 0,6մմ-ից ավելի պատի 
հաստությամբ 

24.44.26.312 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած ուղիղ 0,6մմ-ից ոչ ավելի պատի 
հաստությամբ 

24.44.26.319 Խողովակներ և փողակներ պղնձից զտած, այլ 

24.44.26.320 Խողովակներ և փողակներ պղնձի համահալվածքներից 

24.44.26.321 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և ցինկի հիմքով (արույր) 

24.44.26.322 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և անագի հիմքով (բրոնզ) 

24.44.26.323 Խողովակներ և փողակներ համահալվածքներից պղնձի և նիկելի հիմքով 
(պղնձանիկել) կամ համահալվածքներից պղնձի, նիկելի և ցինկի հիմքով (նեյզիլբեր) 
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24.44.26.500 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ կցորդիչները, 
արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի հեղույսներից և 
պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների հավաքման և 
ամրակապման համար, կցամասերից ծորակներով, փականներով 

24.44.26.510 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ կցորդիչները, 
արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի հեղույսներից և 
պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների հավաքման և 
ամրակապման համար, կցամասերից ծորակներով, փականներով, պղնձից զտած 

24.44.26.520 Կցամասեր պղնձի խողովակների և փողակների համար, ներառյալ կցորդիչները, 
արմունկները, ներագույցները, խողովակապտուկները, բացի հեղույցներից և 
պնդօղակներից, օգտագործվող խողովակների և փողակների հավաքման և 
ամրակապման համար, կցամասերց ծորակներով, փականներով, պղնձի 
համահալվածքներից 

24.44.9 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.44.99 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.44.99.000 Պղնձի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.45 Այլ գունավոր մետաղներ 
24.45.1 Նիկել չմշակված. նիկելի մետաղագործության միջանկյալ արտադրանք  
24.45.11 Նիկել չմշակված  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- չմշակված նիկել, ունի մետաղակոճղերի, ձուլակոճղերի, բովագնդիկների, 
սկավառակների, խորանարդիկների, բրիկետների, կոտորուքների, կատոդների կամ 
այլ ձևեր, օգտագործվում է պողպատի և գունավոր մետաղների համահալվածքների 
ստացման համար որպես լեգիրող հավելում և մի քանի քիմիական նյութերի 
արտադրության ժամանակ, ինչպես նաև նիկելի փոշիների ստացման համար 

- անոդներ, ունեն սլյաբերի ձև երկու ելուններով, որոնք նախատեսված են դրանք 
էլեկտրոլիտային զտող գուռերի մեջ կախելու համար (չեն ներառվում գալվանական 
անոդները – 25.99.29) 

- կատոդներ, իրենցից ներկայացնում են սկավառակներ՝ ստացված մաքուր նիկելից 
«հիմնական կատոդային թերթերի» վրա էլեկտրական նստեցմամբ, դրանց վրա 
էլեկտրոլիտային գուռերի մեջ կախելու համար ամրացված են երկու նիկելի 
հանգույցներ, հիմնական թերթը նիկելի նստեցումից հետո դառնում է կատոդի 
անբաժան մասը, չկտրատված կատոդները սովորաբար տեղափոխում են առանց 
հանգույցների հեռացման (դրանք չի կարելի շփոթել գալվանական անոդների կեռերի 
հետ), լինում են ավելի մեծ չափերի (մոտավորապես 96x71x1,25սմ), քան 
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գալվանական անոդները, որոնք ոչ հաճախ են հասնում մինչև 30,5սմ հաստության  

- նիկելի համահալվածքներ, դրանք մետաղական համահալվածքներ են, որոնց մեջ 
զանգվածում նիկելի պարունակությունը գերակշռում է մնացած այլ տարրերից 
յուրաքանչյուրի քանակությանը, այն պայմանով, որ կոբալտի պարունակությունը 
պետք է կազմի 1,5 զանգ.%-ից ավելի, իսկ մեկ այլ տարրի բաղադրությունը պետք է 
կազմի ավել, քան սահմանային նշանակությունն է (երկաթինը 0,5 զանգ.%-ից ավել, 
թթվածնինը՝ 0,4 զանգ.%-ից ավելի, այլ տարրերինը՝ 0,3 զանգ.%-ից ավելի), ինչպես 
նաև տարրերի ընդհանուր քանակությունը, բացի նիկելից և կոբալտից, պետք է 
կազմի 1 զանգ.%-ից ավել 

- նիկել-երկաթ համահալվածքներ, իրենց բարձր մագնիսական թափանցելիության և 
ցածր հիստերեզիսի պատճառով օգտագործվում են սուզանավերի մալուխների, 
ինդուկցիոն կոճերի միջուկների, մագնիսական էկրանների մեջ և այլն  

- նիկել քրոմ և նիկել-քրոմ-երկաթ համահալվածներ, ունեն բարձր ամրություն և լավ 
դիմադրողականություն բարձր ջերմաստիճանների տակ օքսիդանալու նկատմամբ, 
ինչպես նաև կայուն են քայքայման նկատմամբ, օգտագործվում են 
էլեկտրատաքացուցիչ սարքերի, ինչպես նաև թրծատուփերի և թորանոթների մեջ 
որպես տաքացնող տարրեր 

- հատուկ համահալվածքներ, որոնք կոչվում եմ «կրակադիմացկուն 
համահալվածքներ», օգտագործվում են բարձր ջերմաստիճանի տակ բարձր 
դիմադրողականության անհրաժեշտության ժամանակ, օրինակ՝ ավիաշարժիչների 
տուրբիններում, այրման խցիկներում և այլն, հաճախ պարունակում են մոլիբդեն, 
վոլֆրամ, նիոբիում, ալյումին, տիտան և այլն, որոնք նիկելի հիմքով համահալվածքին 
տալիս են ամրություն 

- նիկել-պղինձ համահալվածքներ, ունեն մեծ ամրություն և դիմացկուն են քայքայման 
նկատմամբ, օգտագործվում են, օրինակ՝ պտուտակների լիսեռների և ամրակող 
տարրերի համար, ինչպես նաև պոմպերի, փականների, խողովակաշարերի և այլ 
սարքավորանքի մեջ, որոնք ենթարկվում են որոշ հանքային և օրգանական 
թթուների, հիմքերի և աղերի ազդեցությանը 

  

Բացառվում է՝ 

- նիկելապատման համար անոդները (25.99.29) 

24.45.11.300 Նիկել չմշակված չլեգիրված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
24.45.11.500 Համահալվածքներ նիկելի չմշակված, բացի փոշիներից և թեփուկներից 
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24.45.12 Նիկելի շտայն, նիկելի օքսիդների շեղջաքարեր, նիկելի մետաղագործության այլ 
միջանկյալ արտադրանք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նիկելի շտայն, ստացվում է նիկելի հանքաքարի մշակումից, կախված հանքաքարի 
առանձնահատկություններից և մշակման եղանակից այն կազմված է նիկելի և 
երկաթի սուլֆիդներից, նիկելի, երկաթի և պղնձի սուլֆիդներից, նիկելի սուլֆիդներից 
և նիկելի և պղնձի սուլֆիդներից, սովորաբար ունի ձուլված բլոկերի և սլյաբերի 
(հաճախ կտորների բաժանված պահումը և տեղափոխումը հեշտացնելու համար), 
հատիկների կամ փոշիների ձևեր, օգտագործվում է չմշակված նիկելի 
արտադրության ժամանակ 

- նիկելի մետաղագործական արտադրության միջանկյալ այլ մթերք, դրանք են՝ 
կեղտոտված նիկելի օքսիդները, օրինակ՝ նիկելի օքսիդի շեղջաքարերը, փոշու 
վիճակում նիկելի օքսիդը («կանաչ նիկելի օքսիդ»), ստանում են նիկելի և երկաթի 
սուլֆիդների կամ օքսիդացված հանքաքարերի մշակումից, օգտագործվում են 
հիմնականում պողպատի համահալվածքների ստացման համար, կեղտոտված 
ֆեռոնիկել, դրանում ծծումբի (0,5% և ավելի), ֆոսֆորի և այլ խառնուրդների բարձր 
պարունակության պատճառով, այն, առանց նախնական մաքրման, չի կարող 
օգտագործվել որպես լեգիրացնող բաղադրանյութ պողպատի արտադրության 
համար (մաքրված ֆեռոնիկելը օգտագործվում է սև մետաղագործության մեջ մի քանի 
հատուկ պողպատների արտադրության համար, այդ պատճառով այն դիտվում է 
որպես ֆեռոհամահալվածք), նիկելի շպայզներ, այսինքն արսենիդների խառնուրդներ 

24.45.12.100 Շտայն նիկելի 
24.45.12.200 Շեղջաքարեր նիկելի օքսիդների, այլ միջանկյալ արտադրանք նիկելի 

մետաղագործության 
24.45.2 Կիսապատրաստվածքներ նիկելից կամ նիկելի համահալվածքներից  
24.45.21 Նիկելի փոշիներ և թեփուկներ 
24.45.21.000 Նիկելի փոշիներ և թեփուկներ 
24.45.22 Նիկելի ձողեր, գլոցուկներ, տրամատներ և լար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձողիկներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով չփաթաթված, 
ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, (ներառյալ 
քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունի 
(ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված ուղղանկյունիները», 
որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են ուռուցիկ աղեղներ, իսկ 
մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ ուղղագծեր) երկայնական 
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հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), 
եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք ունեցողները կարող են ունենալ 
ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, ուղղանկյուն (ներառյալ 
«ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը 
գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով, կարող են լինել ձուլված կամ եռակալված, 
պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց կամ 
հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- տրամատներ, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված, կռված կամ կաղապարված 
արտադրատեսակներ են, կաժերով փաթաթված կամ չփաթաթված և ունեն ամբողջ 
երկարությամբ համատարած երկայնական հատվածք և չեն համապատասխանում 
ձողիկների, մետաղալարերի, թերթերի, շերտերի, նրբաթիթեղների, խողովակների և 
փողակների սահմանումներին, կարող են լինել ձուլված կամ եռակալված, 
պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի ուղղակի կտրելուց կամ 
հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է ձեռք բերեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ, կարող են լինել 
ձուլված կամ եռակալված, պատրաստումից հետո ենթարկված մշակման (բացի 
ուղղակի կտրելուց կամ հրաթեփի հեռացումից), այն պայմանով, որ դրանք չպետք է 
ձեռք բերեն այլ խմբավորումների արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ 

- մետաղալարեր, որոնք գլոցված, մամլված, ձգված կամ կռված, կաժերով 
փաթաթված, ամբողջ երկարությամբ հաստատուն շրջանաձև, ձվաձև, ուղղանկյունի, 
(ներառյալ քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի կամ կանոնավոր ուռուցիկ 
բազմանկյունի (ներառյալ «տափակացրած շրջանակները» և «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր) երկայնական հատվածքով արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
(ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնական հատվածք 
ունեցողները կարող են ունենալ ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, 
ուղղանկյուն (ներառյալ «ձևափոխված ուղղանկյունին») լայնական հատվածք 
ունեցողների հաստությունը գերազանցում է լայնությանը 0,1-ով 

 
Բացառվում է՝ 

- ձողերը, ձողիկները և տրամատները, նախատեսված կոնստրուկցիաներում 
օգտագործելու համար 

- էլեկտրական մեկուսացված ձողերը և մետաղալարերը (ներառյալ 
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արծնապատվածները) (27.32.1) 

24.45.22.100 Ձողիկներ, տրամատներ նիկելից և նիկելի համահալվածքներից, բացի ձողերից, 
ձողիկներից և տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում օգտագործելու 
համար, ձողերից և մետաղալարերից մեկուսիչ, մետաղալարերից արծնապատված 

24.45.22.200 Մետաղալարեր նիկելիցև նիկելի համահալվածքներից, բացի ձողերից, ձողիկներից և 
տրամատներից, նախատեսված կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար, 
ձողերից և մետաղալարերից մեկուսիչ, մետաղալարերից արծնապատված 

24.45.23 Նիկելի սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ՝ դրանք հարթ, 
գլանափաթեթներով փաթաթված կամ չփաթաթված, ամբողջ երկարությամբ 
համատարած ուղղանկյուն (բացի քառակուսուց) երկայնական հատվածքով, 
կլորացված կամ չկլորացված անկյուններով (ներառյալ «ձևափոխված 
ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերն իրենցից ներկայացնում են 
ուռուցիկ աղեղներ, իսկ մյուս երկուսը՝ հավասար երկարությամբ և զուգահեռ 
ուղղագծեր), հաստատուն հաստությամբ արտադրատեսակներ են, ուղղանկյուն 
լայնական հատվածք ունեցողների հաստությունը չի գերազանցում լայնությանը 0,1-
ով, կարող են ունենալ ցցուն մակերևույթներ (օրինակ՝ ակոսներ, վանդակներ, 
ելուններ), ինչպես նաև լինել ծալքավորված, սորատված, հարթեցված կամ 
պատվածքով, այն պայմանով, որ այս դեպքում չպետք է ձեռք բերվեն այլ 
խմբավորումների արտադրատեսակների հատկություններ 

  
Բացառվում է՝ 

- հատիչաձգիչ թերթը (25.99.29) 

24.45.23.100 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ նիկելից չլեգիրված, բացի 
հատիչաձգիչ թերթից 

24.45.23.200 Սալեր, թերթեր, շերտեր, ժապավեններ և նրբաթիթեղներ նիկելի 
համահալվածքներից, բացի հատիչաձգիչ թերթից 

24.45.23.300 Նրբաթիթեղ նիկելի համահալվածքներից 
24.45.24 Նիկելի խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով և կցամասեր դրանց համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- խողովակներ, դրանք համասեռ լայնական հատվածքով ամբողջ երկարությամբ մեկ 
միակցված խոռոչով, արտաքին և ներքին մակերևույթների միանման ձևով 
համակենտրոն սնամեջ արտադրատեսակներ են, ունեն հիմնականում կլոր, ձվաձև, 
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ուղղանկյուն (այդ թվում քառակուսի), հավասարակողմ եռանկյունի և այլ կանոնավոր 
ուռուցիկ բազմանկյուն լայնական հատվածքներ, կարող են լինել փայլեցված, 
պատվածքներով, կորացված, պարուրակով կամ կցորդիչով կամ առանց դրանց, 
եռակցված, նեղացրած, լայնացրած, կոնանման կամ զինված կցաշուրթերով, 
անուրներով կամ օղակներով, օգտագործվում են քիմիական և սննդի 
արդյունաբերության սարքավորանքի համար 

- խողովակների կցամասեր (կցորդիչներ, արմունկներ, կցաշուրթեր) 

 
Բացառվում է՝ 

- կցամասերը խցաններով, ծորակներով, փականներով (29.13.13) 

- խողովակները և կցամասերը ներառված հատուկ արտադրատեսակների մեջ, 
օրինակ՝ մեքենաների մանրակների մասեր  

24.45.24.300 Խողովակներ և փողակներ նիկելից 
24.45.24.310 Խողովակներ և փողակներ նիկելից չլեգիրված 
24.45.24.320 Խողովակներ և փողակներ նիկելի համահալվածքներից 
24.45.24.500 Կցամասեր խողովակների և փողակների, ներառյալ կցորդիչները, արմունկները, 

ներագույցները և խողովակապտուկները նիկելից 
24.45.3 Այլ գունավոր մետաղներ և դրանցից արտադրատեսակներ. մետաղախեցեգործական 

նյութեր (կերմետներ). մոխիր և մետաղներ կամ մետաղների միացություններ 
պարունակող մնացորդներ  

24.45.30 Այլ գունավոր մետաղներ և դրանցից արտադրատեսակներ. 
մետաղախեցեգործական նյութեր (կերմետներ). մոխիր և մետաղներ կամ 
մետաղների միացություններ պարունակող մնացորդներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- այլ գունավոր մետաղներ, դրանց համահալվածքներ և դրանցից 
արտադրատեսակներ, որոնք այլ տեղերում հատուկ չեն ընդգրկվել, դրանք են՝ 
վոլֆրամը, մոլիբդենը, տանտալը, մագնեզիումը, կոբալտը, ներառյալ կոբալտի 
շտայնը և կոբալտի մետաղագործության այլ կիսամթերքը, բիսմութը, կադմիումը, 
տիտանը, ցիրկոնիումը, ծարիրը, մանգանը, բերիլիումը, քրոմը, գերմանիումը, 
վանադիումը, գալիումը, հաֆնիումը, ինդիումը, նիոբիումը, ռենիումը, տալիումը, 
ինչպես նաև մետաղախեցեղենը, օգտագործվում են ոչ մաքուր մետաղների տեսքով, 
այլ հիմնականում համահալվածքների և կարբիդների տեսքով  

- վոլֆրամ, ստացվում է վոլֆրամի հանքաքարերից, որոնք պարունակում են 
գլխավորապես վոլֆրամիտ (երկաթ-մագնեզիումական վոլֆրամ) և շեելիթ 
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(կալցիումական վոլֆրամ), իրենից ներկայացնում է հալման բարձր ջերմաստիճանով 
խիտ մետաղ, լինում է փխրուն, կարծր և ունի քայքայման նկատմամբ բարձր 
կայունություն, օգտագործվում է հատուկ պողպատներ, ինչպես նաև վոլֆրամի 
կարբիդ ստանալու համար, էլեկտրական լամպերում, ռադիոյի համար էլեկտրոնային 
լամպերում որպես շիկացման թել, էլեկտրական վառարանների համար որպես 
տաքացման տարրեր, ռենտգենյան փողակների համար որպես անոդներ, որպես 
էլեկտրական հպակներ, էլեկտրաչափիչ սարքերում և ժամացույցներում որպես ոչ 
մագնիսականացնող զսպանակներ, ջրածնում աղեղային եռակցման համար որպես 
էլեկտրոդներ և այլն, լինում են փոշիների տեսքով, որոնք ստացվում են վոլֆրամի 
անհիդրիդի ջրածնային վերականգնման եղանակով, կոպտամշակ տեսքով բլոկերի, 
ձուլվածքների, ձողիկների և ձողերի տեսքով, ստացվում են եռակալման եղանակով 
թափոնների և ջարդոնի տեսքով, լինում են պրիզմայաձև չգլոցված, չկռված, չձգված, 
ինչպես նաև մշակված վիճակում, օրինակ՝ գլոցման կամ ձգման եղանակով 
ստացված ձողիկները, տրամատները, սկավառակները, թերթերը, շերտերը և 
մետաղալարերը 

- վոլֆրամի համահալվածքներ, ստացվում են եռակալման եղանակով, դրանք են՝ 
վոլֆրամ-պղինձ, հիմնականում օգտագործվում են էլեկտրական հպակների 
պատրաստման համար, վոլֆրամ-նիկել-պղինձ, օգտագործվում են ռենտգենյան 
ճառագայթումից պաշպանական էկրանների, ինքնաթիռների առանձին մասերի 
պատրաստման համար  

- այլ խմբավորումներում չներառված վոլֆրամից արտադրատեսակներ 

 - մոլիբդեն, ստացվում է մոլիբդենի հանքաքարերից, որոնք պարունակում են 
գլխավորապես  
մոլիբդենիտ (մոլիբդենի սուլֆիդ) և վուլֆենիտ (կապարի մոլիբդատ), որոնք 
հարստացվում են փրփրային եղանակով, օքսիդանում են և հետո վերականգնվում 
մինչև մետաղ, որը լինում է գլոցման, ձգման համար պիտանի կոմպակտ ձևով (այս 
ձևով մոլիբդենը արտաքնապես նման է կապարին, սակայն շատ կարծր է և հալվում է 
բարձր ջերմաստիճանում, կռելի է, սովորական ջերմաստիճանի տակ կայուն է 
քայքայման նկատմամբ) կամ եռակալման ենթակա փոշիների ձևով, օգտագործվում է 
(մետաղի տեսքով կամ որպես ֆեռոմոլիբդեն) լեգիրված պողպատների 
արտադրության համար, որպես հենարան շիկացման էլեկտրական լամպերի թելերի 
համար, որպես ցանց էլեկտրոնային լամպերի համար, էլեկտրական վառարանների 
տարրերի, հոսանքի ուղղիչների և էլեկտրական հպակների պատրաստման համար, 
ինչպես նաև ատամնաբուժության մեջ և որպես պլատինի փոխարինիչներ 
ոսկերչության մեջ, քանի որ այն փայլը չի կորցնում 

- մոլիբդենից արտադրատեսակներ, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, ինչպես նաև 
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փոշիներ, որոնք ստացվում են մաքուր մոլիբդենի օքսիդի կամ ամոնիակի մոլիբդատի 
վերականգնման եղանակով 

24.45.30.130 և 24.45.30.150 ենթադիրքերի պարզաբանումները լիովին 
կիրառելի են նաև տվյալ ենթադիրքի համար, քանի որ մոլիբդենի 
մետաղագործությունը նման է վոլֆրամի մետաղագործությանը: 

- տանտալ, ստացվում է տանտալի հանքաքարերից, որոնք պարունակում են 
գլխավորապես  
տանտալիտ և նիոբիտ (կոլումբիտ), օքսիդների վերականգնման եղանակով կամ 
տանտալֆտորաջրածնային կալիումի հալույթի էլեկտրատարրալուծումից, կարող է 
լինել կոմպակտ մետաղի տեսքով կամ գլոցման համար փոշու ձևով  

- տանտալի փոշիներ, ունեն սև գույն (այլ ձևերը փայլեցումից հետո ունեն սպիտակ 
գույն, իսկ առանց փայլեցման՝ երկնագույն պողպատային գույն), ստանում են 
տանտալի օքսիդների վերականգնման եղանակով կամ ֆտորային տանտալ-կալիում 
հալույթի էլեկտրատարրալուծումից, շատ կռելի և պլաստիկ, կայուն է քայքայման 
նկատմամբ, ներառյալ թթուների ազդեցությանը, օգտագործվում է կարբիդի և 
լեգիրված պողպատների ստացման համար, ինչպես նաև էլեկտրոնային լամպերի 
ցանցերի և անոդների, հոսանքի ուղղիչների, հալքանոթների, ջերմալայնիչների և այլ 
քիմիական սարքերի համար, թելքերի արտամղման մեջ, ատամնաբուժության մեջ, 
վիրաբուժության մեջ ոսկորները սևեռելու և համանման գործընթացների համար, 
գազակլանիչների արտադրության մեջ 

- տանտալի համահալվածքներ, դրանցից են տանտալ-վոլֆրամ համահալվածքները 
տանտալի բարձր պարունակությամբ, օգտագործվում են, օրինակ՝ էլեկտրոնային 
լամպերի արտադրության մեջ 

- տանտալի թափոններ, ջարդոն և տանտալից արտադրատեսակներ  

 
 - մագնեզիում, արծաթավուն սպիտակ մետաղ է, նման է ալյումինին և նույնիսկ ավելի 
բաց գույնի է, լավ փայլեցվում է, սակայն օդում մնալուց փայլը շատ շուտ խամրում է 
օքսիդի թաղանթ առաջանալու պատճառով, որը մետաղին պաշտպանում է 
քայքայումից, ստանում են տարբեր հում նյութերից, օրինակ՝ դոլոմիտից, 
մագնեզիտից (գիոբերտիտ) և կարնալիտից, ինչպես նաև ծովային ջրից կամ բնական 
աղաջրերից և մագնեզիումի քլորիդ պարունակող ապարներից, չլեգիրված վիճակում 
օգտագործվում է շատ քիմիական միացությունների պատրաստման համար, 
ինչպիսիք են վերականգնող և սուլֆազերծող նյութերը մետաղագործության և 
հրատեխնիկայի մեջ 
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- մագնեզիումի համահալվածքներ, շատ ամուր են, հեշտ ենթարկվում են գլոցման, 
կռման, արտամղման, ձուլման, այդ պատճառով դրանք մեծ կիրառությում ունեն 
արդյունաբերության մեջ, հատկապես թեթև մետաղների անհրաժեշտություն ունեցող 
արտադրությունների մեջ, օրինակ՝ ավիացիոն և ավտոմեքենաների 
արդյունաբերության մեջ, շինարարական կոնստրուկցիաներում, մեքենաների 
մասերի, հատկապես մանածագործական հաստոցների մասերի արտադրությունում և 
այլն, հիմնական համահալվածքներն են՝ մագնեզիում-ալյումին և մագնեզիում-
ալյումին-ցինկ, երբեմն պարունակում են մանգան (դրանց թվին են պատկանում 
«էլեկտրոն» և «դոու» տեսակի համահալվածքները մագնեզիումի հիմքով), 
մագնեզիում-ցիրկոնիում, երբեմն պարունակում են ցինկ, մագնեզիում-մանգան և 
մագնեզիում-ցերիում 

- մագնեզիումից արտադրատեսակներ (չորսուներ, ձողեր, տրամատներ, 
սկավառակներ, թերթեր, շերտեր, մետաղալարեր, նրբաթիթեղներ, խողովակներ և 
փողակներ, սնամեջ տրամատներ, կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը, 
տարողություններ, տակառներպնդօղակներ, հեղույսներ և այլն), ինչպես նաև 
թափոններ և ջարդոն 

- կոբալտ, ստացվում է հանքաքարերից, որոնք պարունակում են հետերոգենիտ 
(կոբալտի հիդրօքսիդ), լինեիտ (կոբալտի և նիկելի սուլֆիդ) և շմալտիտ (կոբալտի 
արսենիդ), մաքուր վիճակում օգտագործվում է այլ մետաղների պատվածքի համար 
(էլեկտրոլիտային նստեցման եղանակով), որպես կատալիզատոր, որպես կարբիդի 
հիմքով կապող նյութ մետաղահատ հաստոցների արտադրության մեջ, որպես 
բաղադրիչ մաս պողպատի մի քանի համահալվածքներում 

- կոբալտի համահալվածքներ, դրանք են՝ կոբալտ-քրոմ-վոլֆրամ համահալվածքների 
խումբը (ստելիտ), օգտագործվում են էլեկտրոնային լամպերի և լամպակոթերի 
արտադրության մեջ, որը կապվածէ բարձր ջերմաստիճանում քայքայման նկատմամբ 
դրա մեծ կայունությամբ, կոբալտ-երկաթ-քրոմ, որն ունի ցածր ջերմաստիճանային 
լայնացում և բարձր մագնիսական հատկություններ, կոբալտ-քրոմ-մոլիբդեն, 
օգտագործվում են ռեակտիվ շարժիչներում  

- կոբալտի շտայն, կոբալտի մետաղագործության այլ միջանկյալ մթերք և տարբեր 
ձևերով կոբալտ, օրինակ՝ ձուլազանգվածներ, կատոդներ, հատիկներ, փոշիներ, 
թափոններ և ջարդոն և այլ արտադրատեսակներ չներառված այլ խմբավորումներում 

- բիսմութ, սպիտակ գույնի կարմրագույն երանգով, փխրուն, դժվար մշակվող և վատ 
հաղորդականությամբ մետաղ է, հանդիպում է բնության մեջ, սակայն հիմնականում 
ստացվում է կապարի, պղնձի և այլ մետաղների մնացորդների մաքրումից կամ 
անջատվում է սուլֆիդային և կարբոնատային հանքաքարերից (օրինակ՝ 
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բիսմուհինիտ և բիսմութիդ), օգտագործվում է դեղագործական նպատակներով 
քիմական միացությունների ստացման համար գիտահետազոտական սարքերում 

- բիսմութի համահալվածքներ, ունեն հալման ցածր ջերմաստիճան, դրանք են՝ 
բիսմութ- կապար-անագ (երբեմն կադմիումի և այլնի հետ), օրինակ Դերսետի, 
Լիպովիտի, Նյուտոնի կամ Վուդի համահալվածքները, օգտագործվում են որպես 
զոդանյութ, կրակմարիչներում և եռոցներում որպես հեշտ հալվող տարրեր 

- բիսմութ-ինդիում-կապար-անագ-կադմիում, օգտագործվում են իմպուլսային ձուլման 
համար 

- կադմիում, արտաքնապես նման է ցինկին, բայց ավելի փափուկ է, ստացվում է 
ցինկի, պղնձի կամ կապարի լուծահանման ժամանակ առաջացած մնացորդներից 
թորման կամ էլեկտրատարրալուծման եղանակով, օգտագործվում է, ի շնորհիվ 
դանդաղ նեյտրոնների կլանման բարձր արագության, միջուկային ռեակտորների 
համար շարժուն հսկման և կառավարման ձողերի արտադրությունում 

- կադմիումի համահալվածքներ, դրանք են՝ կադմիում- ցինկ, օգտագործվում են 
հակաքայքայիչ պատման համար, որպես զոդանյութ և պինդ զոդման համար 

- կադմիումի արտադրատեսակներ, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը  

  

- տիտան, ստացվում է ռուտիլ և բրուկիտ, ինչպես նաև իլմենիտ (տիտան 
պարունակող երկաթի հանքաքար) պարունակող օքսիդային հանքաքարերի 
վերականգնումից կոմպակտ ձևով կամ եռակալման համար փոշիների ձևով, ինչպես 
ֆեռոտիտան է կամ տիտանի կարբիդը, կոմպակտ ձևով այն սպիտակ և փայլուն 
մետաղ է, փոշու ձևով՝ գորշ գույնի է, կայուն է քայքայման նկատմամբ, եթե ոչ շատ 
մաքուր է պինդ է և փխրուն, օգտագործվում է ավիացիոն, նավաշինական 
արդյունաբերության մեջ, ցիստեռների, խառնիչների, ջերմափոխանակիչների, 
պոմպերի արտադրության մեջ, ծովի ջրի անալիացնելու ժամանակ և ատոմային 
էլեկտրակայանների կոնստրուկցիաների մեջ, ֆեռոտիտանը և ֆեռոսիլիկատիտանը 
օգտագործվում է պողպատի արտադրության մեջ 

- տիտանից արտադրատեսակներ՝ ձուլվածքներ, անոդներ, ձողեր, թերթեր, 
սկավառակներ և այլ խմբավորումներում չընդգրկված արտադրատեսակներ, 
ինչպիսիք են ուղղաթիռի ռոտորները, պտուտակների թիերը, պոմպերը և 
փականները, ինչպես նաև թափոններ և ջարդոն 

 
- ցիրկոնիում, ստացվում է ցիրկոն պարունակող սիլիկատային հանքաքարերից 
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տիտանի օքսիդի և քլորիդի վերականգնման եղանակով կամ 
էլեկտրատարրալուծման միջոցով, արծաթագորշավուն գույնի, կռելի և մածուցիկ 
մետաղ է, օգտագործվում է լուսաբռնկիչ լամպերի մեջ, ռադիոլամպերի 
պատրաստման համար գազակլանիչների և կլանիչների արտադրության մեջ, 
ֆեռոցիրկոնիումը օգտագործվում է պողպատի արտադրության համար, ինչպես նաև 
նիկելի հետ համահալվածքներում, մաքուր կամ համահալվածքներում օգտագործվում 
է ճառագայթաակտիվ վառելիքով կապիչների համար թերթերի արտադրության մեջ, 
ատոմային էլեկտրակայանների կոնստրուկցիաների մեջ 

- արտադրատեսակներ ցիրկոնիումից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը 

- ծարիր, ստացվում է ստիբնիտ (անտիմոնիտ) պարունակող սուլֆիդային 
հանքաքարերից, փայլուն, երկնագույն երանգով սպիտակ գույնի, փխրուն և հեշտ 
փոշու վերածվող մետաղ է, մաքուր վիճակում օգտագործվում է քիչ 
բնագավառներում, սակայն համահալվածքներում հատկապես կապարի և անագի 
հետ, որոնք դրան տալիս են ամրություն, օգտագործվում է առանցքակալների 
ստացման համար, հրատարակչական տառատեսակների պատրաստման համար և 
տարբեր համահալվածքների ստացման համար 

- մանգան, ստացվում է պիրոլյուզիտ, բրաունիտ, մանգանիտ պարունակող 
օքսիդացած հանքաքարերից վերականգնման եղանակով կամ 
էլեկտրատարրալուծման միջոցով, գորշավարդագույն պինդ և փխրուն մետաղ է, այդ 
վիճակով օգտագործվում է շատ քիչ, սակայն հայելային թուջի, ֆեռոմանգանի, 
սիլիկամանգանի, թուջի հատուկ համահալվածքների և լեգիրված պողպատի կազմում 
ունի մեծ կիրառություն  

- բերիլիում, ստացվում է բացառապես բերիլից, որն իրենից ներկայացնում է 
բերիլիումի և ալյումինի կրկնակի սիլիկատ, գորշապողպատագույն, թեթև և պինդ, 
բայց շատ փխրուն մետաղ է, մաքուր վիճակում օգտագործվում է ռենտգենյան 
փողակների դիտանցքերի, միջուկային ռեակտորների տարրերի արտադրության մեջ, 
աերոտիեզերական, ռազմական արդյունաբերության մեջ, որպես վերականգնող 
ազդակ մետաղագործության մեջ և այլն, ինչպես նաև զանազան համահալվածքների 
պատրաստման համար 

- բերիլիումից արտադրատեսակներ՝ բլոկեր, հատիկներ, չորսվակներ, ձողեր, 
մետաղալարեր, թերթեր և այլն, բայց հատուկ արտադրատեսակները, ինչպիսիք են 
մեքենաների կամ գործիքների մանրակները, բացառվում են  

- քրոմ, ստացվում է քրոմիտից (քրոմային երկաթի հանքաքար) վերականգնման 
եղանակով, փայլեցված վիճակում սպիտակ փայլուն գույնի, իսկ չփայլեցված 
վիճակում՝ գորշապողպատագույն, պինդ, բարձր հակաքայքայիչ կայունությամբ, բայց 
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քիչ կռելի և քիչ պլաստիկ մետաղ է, մաքուր վիճակում օգտագործվում է այլ 
մետաղների համար որպես պատվածք, չժանգոտվող պաղպատի ստացման համար, 
մի շարք քրոմ պարունակող համահալվածքներ օգտագործվում են ռեակտիվ 
շարժիչների, էլեկտրատաքացուցիչների պաշտպանական փողակների 
արտադրության մեջ 

- գերմանիում, ստացվում է ցինկի արտադրության թափոններից, գերմանիտ 
պարունակող հանքաքարերից և գազային վառելիքի արտադրության ժամանակ, 
գորշասպիտակավուն գույնի, հատուկ էլեկտրոնաիոնային հատկություններով մետաղ 
է, օգտագործվում է էլեկտրոնային տարրերի, օրինակ՝ դիոդների, տրանզիստորների, 
լամպերի արտադրության մեջ, ինչպես նաև ալյումինի և ոսկու հետ 
համահալվածքներում 

- վանադիում, ստացվում է պատրոնիտ, կարնոտիտ պարունակող օքսիդացած 
հանքաքարերից վերականգնման եղանակով կամ երկաթի, ռադիումի, ուրանի 
արտադրության ընթացքում, որպես մետաղ շատ քիչ է կիրառվում, ֆեռովանադիումը 
կամ պղնձավանադիումական համահալվածքները օգտագործվում են պողպատի, 
պղնձի, ալյումինի համահալվածքների ստացման համար 

- գալիում, ստացվում է ալյումինի, ցինկի, պղնձի և գերմանիումի արտադրության 
թափոններից կամ գազանման վառելիքի ստացման ժամանակ, փափուկ, 
գորշասպիտակավուն գույնի, 30օC հալման և բարձր գոլորշիացման 
ջերմաստիճանով մետաղ է, օգտագործվում է ջերմաչափերում որպես սննդիկի 
փոխարինիչ, ատամնաբուժական նպատակներով որպես համահալվածք և հատուկ 
արծաթի հայելիներում 

- հաֆնիում, ստացվում է նույն հանքաքարերից, ինչ որ ցիրկոնիումը և ունի նույն 
հատկությունները, դանդաղ նեյտրոնների շատ արագ կլանման հատկության շնորհիվ 
օգտագործվում է միջուկային ռեակտորների հսկման և կառավարման փողերի մեջ 

- ինդիում, ստացվում է ցինկի արտադրության թափոններից, թեթև, արծաթագույն, 
մեծ հակաքայքայիչ հատկություններով մետաղ է, օգտագործվում է ինքնուրույն կամ 
ցինկի հետ միասին տարբեր մետաղների պատման համար, բիսմութի, կապարի կամ 
անագի, պղնձի կամ ոսկու հետ համահալվածքների պատրաստման համար 

- նիոբիում, ստացվում է նիոբիտ, տանտալիտ պարունակող հանքաքարերից, որոնք 
ենթարկվում են մշակման նիոբիում-կալիում ֆտորիդ ստանալու համար, որից հետո 
մետաղը անջատվում է էլեկտրատարրալուծման կամ այլ եղանակներով, 
արծաթագորշավուն գույնի է, օգտագործվում է գազակլանիչների արտադրության 
մեջ, երկաթի հետ դրա համահալվածքներն օգտագործվում են պողպատի և այլ 
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համահալվածքների արտադրության համար 

- ռենիում, ստացվում է որպես ուղեկից մթերք մոլիբդենի, պղնձի և այլնի ստացման 
ժամանակ 

- տալիում, ստացվում է պիրիտների և այլ հանքաքարերի մշակման թափոններից, 
փափուկ, գորշասպիտակ կապարին հիշեցնող մետաղ է, օգտագործվում է կապարի և 
արծաթի հետ համահալվածքների պատրաստման համար 

  

- մետաղախեցեղեն, ներառում է երկու բաղադրիչներ՝ խեցեգործական (կազմված է 
օքսիդներից, կարբիդներից, բորիդներից և օժտված է ջերմակայունությամբ և հալման 
բարձր ջերմաստիճանով) և մետաղական (լինում է փոշու տեսքով, օրինակ՝ երկաթ, 
նիկել, ալյումին, քրոմ և կոբալտ), որոնցով և պայմանավորված է այդ 
արտադրատեսակների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները, ինչպես նաև 
ստացման եղանակները, ստացվում են եռակալման, մանրացման (դիսպերսման) կամ 
այլ եղանակներով հետևյալ նյութերից՝ մետաղից և օքսիդից, օրինակ՝ երկաթ-
մանգանի օքսիդ, նիկել-մանգանի օքսիդ, քլոր-ալյումինի օքսիդ, ալյումին-ալյումինի 
օքսիդ, ցիրկոնիումի կամ քլորի բորիդներից (բորոլիտներ), ցիրկոնիումի, քլորի, 
վոլֆրամի և այլնի կարբիդները կոբալտի, նիկելի, նիոբիումի հետ, բորի կարբիդներ և 
ալյումին (ալյումինով պատված արտադրատեսակներ, հայտնի որպես բորի 
մետաղախեցեղեն), օգտագործում են ավիաշինարարությունում, միջուկային 
արդյունաբերությունում և հրթիռային տեխնիկայում, ինչպես նաև մետաղաձուլման 
վառարաններում, առանցքակալների և ընդհատիչների արտադրության համար 
 

Բացառվում է՝ 

- տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենը (20.13) 

- սկավառակները, ձողերը և այլն, մետաղների կարբիդների հիմքով, եռակալման 
եղանակով շեղջաքարացված մետաղախեցեղենից գործիքների համար (25.73.60) 

- վոլֆրամի կարբիդը, օրինակ՝ կիրառվող մետաղահատ գործիքների կամ 
դրոշմոցների համար աշխատանքային սայրերի և եզրերի արտադրության մեջ՝ ոչ 
խառը փոշին (20.13.64), պատրաստված, բայց չեռակալված խառնուրդները, 
սկավառակները, ձողիկները, գործիքների հատող մասերը եռակալված, բայց 
չհավաքված վիճակում (25.72) 

24.45.30.100 Վոլֆրամ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները, լոմը և փոշիները, 
բացի վոլֆրամի կարբիդից, մոլիբդեն և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ 
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թափոնները և լոմը, բացի մոլիբդենի կարբիդից 

24.45.30.130 Վոլֆրամ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ եռակալմամբ, 
փոշիներ, թափոններ և ջարդոն, բացի վոլֆրամի կարբիդից 

24.45.30.131 Փոշիներ վոլֆրամից 
24.45.30.132 Վոլֆրամ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ եռակալմամբ 
24.45.30.133 Համահալվածքներ վոլֆրամի 
24.45.30.134 Լիգատուրներ վոլֆրամի հիմքով 
24.45.30.150 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածից, տրամատներ, սալեր, 

թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, մետաղալարեր վոլֆրամից, 
բացի վոլֆրամի կարբիդից 

24.45.30.151 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածից, տրամատներ, սալեր, 
թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ վոլֆրամից 

24.45.30.152 Մետաղալարեր վոլֆրամից 
24.45.30.159 Վոլֆրամ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի վոլֆրամի կարբիդից 
24.45.30.170 Մոլիբդեն և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 

մոլիբդենի համահալվածքներից, գերակշռող քանակությամբ մոլիբդեն չպարունակող, 
մոլիբդենի կարբիդից 

24.45.30.171 Փոշիներ մոլիբդենից 
24.45.30.172 Մոլիբդեն չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ եռակալմամբ 
24.45.30.174 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածներից, տրամատներ, 

սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ մոլիբդենից 
24.45.30.175 Մետաղալարեր մոլիբդենից 
24.45.30.179 Մոլիբդեն և արտադրատեսակներ դրանից այլ, բացի մոլիբդենի կարբիդից 
24.45.30.200 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 

տանտալի կարբիդից, մանգան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ 
թափոնները և ջարդոնը, բացի մանգանի կարբիդից, շտայն կոբալտի, արտադրանք 
միջանկյալ կոբալտի մետաղագործության, այլ, կոբալտ և արտադրատեսակներ 
դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի կոբալտի կարբիդից 

24.45.30.230 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 
տանտալի կարբիդից 

24.45.30.231 Տանտալ չմշակված, ներառյալ ձողիկները, պատրաստված հասարակ եռակալմամբ, 
բացի տանտալի կարբիդից 

24.45.30.232 Փոշիներ տանտալի, բացի տանտալի կարբիդից 
24.45.30.234 Ձողիկներ, բացի հասարակ եռակալմամբ պատրաստվածներից, տրամատներ, 

սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, մետաղալարեր 
տանտալից 

24.45.30.239 Տանտալ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տանտալի կարբիդից 
24.45.30.250 Մագնեզիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 

բացի մագնեզիումի կարբիդից 
24.45.30.251 Մագնեզիում չմշակված, բացի մագնեզիումի կարբիդից 
24.45.30.252 Փոշիներ և հատիկներ, տեսակավորված ըստ չափերի, բացի մագնեզիումի կարբիդից 
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24.45.30.253 Գլոցվածք մագնեզիումի 
24.45.30.255 Խարտուքներ և տաշեղներ մագնեզիումից, բացի մագնեզիումի կարբիդից 
24.45.30.259 Մագնեզիում և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի մագնեզիումի կարբիդից 
24.45.30.270 Շտայն կոբալտի, այլ միջանկյալ արտադրանք կոբալտի մետաղագործության և 

արտադրատեսակներ կոբալտից, փոշիներ, թափոններ և ջարդոն, բացի կոբալտի 
կարբիդից 

24.45.30.271 Շտայն կոբալտի, այլ միջանկյալ արտադրանք կոբալտի մետաղագործության, կոբալտ 
չմշակված, բացի կոբալտի կարբիդից 

24.45.30.272 Փոշիներ կոբալտից, բացի կոբալտի կարբիդից 
24.45.30.274 Գլոցվածք կոբալտի, թերթեր,սկավառակներ, մետաղալարեր 
24.45.30.300 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 

բիսմութի կարբիդից, կադմիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ 
թափոնները և ջարդոնը, բացի կադմիումի կարբիդից 

24.45.30.330 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
բիսմութ-կապար-անագ, բիսմութ-ինդիում-կապար-անագ-կադմիում 
համահալվածքները, բացի բիսմութի կարբիդից 

24.45.30.331 Բիսմութ չմշակված, բացի բիսմութի կարբիդից 
24.45.30.332 Փոշիներ բիսմութից, բացի բիսմութի կարբիդից 
24.45.30.339 Բիսմութ և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի բիսմութի կարբիդից 
24.45.30.350 Կադմիում չմշակված, ներառյալ կադմիում-ցինկ համահալվածքները, թափոններ և 

ջարդոն, փոշիներ կադմիումի, բացի կադմիումի կարբիդից 
24.45.30.351 Կադմիում չմշակված, բացի կադմիումի կարբիդից 
24.45.30.352 Փոշիներ կադմիումից, բացի կադմիումի կարբիդից 
24.45.30.370 Գլոցվածք կադմիումից՝ թերթեր,սալեր, շերտեր, ձողիկներ 
24.45.30.400 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 

տիտանի կարբիդից, ցիրկոնիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ 
թափոնները և ջարդոնը, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից, ծարիր և 
արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի ծարիրի 
կարբիդից 

24.45.30.430 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, բացի 
տիտանի կարբիդից 

24.45.30.431 Տիտան չմշակված, բացի փոշիներից, տիտանի կարբիդից 
24.45.30.432 Փոշիներ տիտանից, բացի տիտանի կարբիդից 
24.45.30.434 Խողովակներ և փողակներ տիտանից 
24.45.30.435 Սալեր տիտանից 
24.45.30.436 Շերտեր կամ ժապավեններ տիտանից, թերթեր տիտանից 
24.45.30.437 Նրբաթիթեղ տիտանից 
24.45.30.438 Ձողեր, տրամատներ և մետաղալարեր տիտանից 
24.45.30.439 Տիտան և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տիտանի կարբիդից 
24.45.30.450 Ցիրկոնիում և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 
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փոշիները, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից 
24.45.30.451 Ցիրկոնիում չմշակված, բացի փոշիներից, ցիրկոնիումի կարբիդից 
24.45.30.452 Փոշիներ ցիրկոնիումից, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից 
24.45.30.454 Գլոցվածք ցիրկոնիումի՝ թերթեր, շերտեր, ժապավեններ, նրբաթիթեղներ, ձողիկներ, 

մետաղալարեր 
24.45.30.470 Ծարիր և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 

փոշիները, բացի ծարիրի կարբիդից 
24.45.30.471 Ծարիր չմշակված, բացի փոշիներից, ծարիրի կարբիդից 
24.45.30.472 Փոշիներ ծարիրից, բացի ծարիրի կարբիդից 
24.45.30.479 Ծարիր և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի ծարիրի կարբիդից 
24.45.30.550 Բերիլիում, քրոմ, գերմանիում, վանադիում, գալիում, հաֆնիում, ինդիում, նիոբիում, 

ռենիում, տալիումև արտադրատեսակներ դրանցից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը, փոշիները, բացի դրանց կարբիդներից 

24.45.30.551 Բերիլիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ,արտադրատեսակներ 
բերիլիումից, այլ, բացի բերիլիումի կարբիդից 

24.45.30.552 Քրոմ չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, համահալվածքներ, բացի քրոմի 
կարբիդից 

24.45.30.553 Գերմանիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ,արտադրատեսակներ 
գերմանիումից, այլ, բացի գերմանիումի կարբիդից 

24.45.30.554 Վանադիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ,արտադրատեսակներ 
վանադիումից, այլ, բացի վանադիումի կարբիդից 

24.45.30.555 Թալիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
թալիումից, այլ, բացի թալիումի կարբիդից 

24.45.30.556 Հաֆնիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
հաֆնիումից, այլ, բացի հաֆնիումի կարբիդից 

24.45.30.557 Նիոբիում, ռենիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
դրանցից, այլ, բացի դրանց կարբիդներից 

24.45.30.558 Գալիում, ինդիում չմշակված, թափոններ և ջարդոն, փոշիներ, արտադրատեսակներ 
դրանցից, այլ, բացի դրանց կարբիդներից 

24.45.30.570 Մետաղախեցեղեն և դրանից արտադրատեսակներ, ներառյալ թափոններ և ջարդոն 
մետաղախեցեղենից, բացի տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող 
մետաղախեցեղենից 

24.45.30.571 Մետաղախեցեղեն չմշակված, բացի տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ նյութեր 
պարունակող մետաղախեցեղենից 

24.45.30.579 Մետաղախեցեղեն և արտադրատեսակներ դրանից, այլ, բացի տրոհվող կամ 
ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

24.45.9 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.45.99 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.45.99.000 Այլ գունավոր մետաղների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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24.46 Միջուկային վառելիք, հարստացած 
24.46.1 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, դիսպերսիաներ 

(ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և բնական ուրան կամ ուրանի 
միացություններ պարունակող խառնուրդներ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ինքնաբեր ճառագայթում արձակող (ճառագայթաակտիվ) տարրեր, իզոտոպներ և 
միացություններ, ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող մնացուկներ և 
խառնուրդներ 

- ճառագայթաակտիվ քիմիական տարրեր` տեխնեցիում, պրոմեթիում, պոլոնիում, 
աստատին, ռադոն, ռադիում, ֆրանցիում, ակտինիում, թորիում, իրոտակտինիում, 
ուրան, նեպտունիում, պլուտոնիում, ամերիցիում, կյուրիում, բերկելիում, 
կալիֆոռնիում, էյնշտեյնիում, ֆերմիում, մենդելևիում, նոբելիում, լոուրենսիում, որոնք 
սովորաբար կազմված են մի քանի ճառագայթաակտիվ իզոտոպներից (իզոտոպ են 
կոչվում նուկլիդներ նույն ատոմային համարով և տարբեր զանգվածային թվերով, 
արդյունքում, նույն ատոմային համարով քիմիական տարրի իզոտոպներն ունեն 
միևնույն քիմիական և տարբեր ֆիզիկական հատկություններ, մեկ նուկլիդից 
կազմված տարրերը կոչվում են միաիզոտոպային, ընդ որում բնությունում 
միաիզոտոպային վիճակում գտնվող տարրերը, օրինակ` բերիլիում-9, ֆտոր-19, 
ալյումին-27, ֆոսֆոր-31, մանգան-55 և այլն, չեն դիտվում որպես իզոտոպներ և 
դասակարգվում են համապատասխան խմբերում, որպես քիմիական տարրեր, 
սակայն նշված տարրերի արհեստական ստացված ճառագայթաակտիվ 
իզոտոպները` բերիլիում-10, ֆտոր-18, ալյումին-29, ֆոսֆոր-32, մանգան-54 
դասակարգվում են տվյալ կարգում)  

- իզոտոպներ` «իզոտոպ» տերմինը ներառում է մաքուր իզոտոպներ և քիմիական 
տարրեր, որոնց բնական իզոտոպական կազմը արհեստական վերափոխվել է 
տարրերի հարստացմամբ դրանց որոշ իզոտոպներով (ինչպես նաև աղքատացմամբ) 
կամ որոշ իզոտոպների վերածմամբ ուրիշ, արհեստական իզոտոպների, միջուկային 
ռեակցիաների ընթացքում, օրինակ՝ կալիում,ռուբիդիում, սամարիում, լյուտեցիում 
քիմիական տարրերը (դասակարգվում են 20.13.23 ենթակարգում, որպես ցածր 
ճառագայթաակտիվությամբ տարրեր), հարստացված սեփական իզոտոպներով, 
վերածվում են К 40, Rb 87, Sm 147, Lu 176 ճառագայթաակտիվ իզոտոպների և 
դասակարգվում են տվյալ կարգում (ճառագայթաակտիվ իզոտոպների շարքին են 
դասվում ակտինիումի, բիսմութի, պոլոնիումի, ռադիումի, կապարի, թալիումի, 
թորիումի իզոտոպները, որոնց անվանումները հաճախակի տարբերվում են 
համապատասխան քիմիական տարրերի անվանումներից, օրինակ, բիսմութ-210 
անվանվում է ռադիում E, պոլոնիում-212` թորիում C և այլն, ինչպես նաև մոտ 500 
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ճառագայթաակտիվ իզոտոպներ` ջրածին-3 (տրիտիում), ածխածին-14, նատրիում-24, 
ֆոսֆոր-32, ծծումբ-35, կալիում-42, կալցիում-45, քրոմ-51, երկաթ-59, կոբալտ-60, 
կրիպտոն-85, ստրոնցիում-90, իտրիում- 90, պալադիում-109, յոդ-131, յոդ-132, 
քսենոն-133, ցեզիում-137, թուլիում-170, իրիդիում-192, ոսկի-198, պոլոնիում-210 և այլն 

- ճառագայթաակտիվ միացություններ, ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող 
խառնուրդներ և մնացուկներ` համահալվածքների, դիսպերսումների (ներառյալ 
մետաղախեցեղենի), խեցեգործական մթերքի ձևով ճառագայթաակտիվ նյութեր, 
որոնց տեսակարար ճառագայթաակտիվությունը գերազանցում է 74 բեքերել/գրամ 
(0,002 միկրոկյուրիում/գրամ) (առավել նշանակալից միացություններ են համարվում 
ռադիումի աղերը` քլորիդ, բրոմիդ, սուլֆատ և այլն, վերը նշված ճառագայթաակտիվ 
իզոտոպների միացությունները), ճառագայթաակտիվ քիմիական տարրերից կամ 
ճառագայթաակտիվ իզոտոպներից և դրանց լուծույթներից կազմված օրգանական և 
ոչ օրգանական միացություններ, նույնիսկ եթե այդ միացությունների կամ 
լուծույթների ճառագայթաակտիվությունը 74 բեքերել/գ-ից պակաս է. նեյտրոնների 
աղբյուր հանդիսացող խառնուրդներ, որտեղ միավորված են ճառագայթաակտիվ 
տարրը կամ իզոտոպը (ռադիում, ռադոն, ծարիր-124 և այլն) ուրիշ տարրերի (ֆտոր, 
բերիլիում և այլն) հետ այնպես, որ տեղի ունենա ռեակցիա (ալֆա- n, գամմա- n)` 
ալֆա-մասնիկի կամ գամմա-ֆոտոնի ներածում և նեյտրոնի անջատում. ածխածնի 
կամ սիլիցիումի կարբիդի շերտերով պատված միջուկային վառելիքի մանրագնդային 
մասնիկներ, որոնք նախատեսված են վառելիքային տարրերում օգտագործման 
համար. որպես լուսակիր օգտագործվող, սակավ քանակությամբ ճառագայթաակտիվ 
նյութեր պարունակող արտադրատեսակներ (պայմանով, որ արդյունարար 
ճառագայթաակտիվությունը գերազանցում է 74 բեքերել/գ (0,002 միկրոկյուրիում/գ)). 
տրիտիում պարունակող ծանր ջուր (ճառագայթաակտիվ մնացուկ ) 

- տրոհելի և վերարտադրելի քիմիական տարրեր և իզոտոպներ և դրանց 
միացություններ, ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող խառնուրդներ և 
մնացուկներ` տրոհելի իզոտոպներ (ուրան-233, ուրան-235, պլուտոնիում-239, 
անդրպլուտոնային տարրերի որոշ իզոտոպներ կալիֆոռնիում-252, ամերիցիում-241, 
կյուրիում-242, կյուրիում-244, որոնք տրոհվելիս հանդիսանում են նեյտրոնների 
աղբյուր), վերարտադրելի իզոտոպներ (թորիում-232, աղքատացրած ուրան) 

 

Ճառագայթաակտիվ իզոտոպները և դրանց միացությունները սովորաբար 
մատակարարվում են փոշիների, լուծույթների, թելերի, ասեղների կամ թիթեղների 
տեսքով, ապակե սրվակներով, սնամեջ պլատինե մազանոթներով, չժանգոտվող 
մետաղե խողովակներով, տեղավորված ճառագայթաակտիվ ճառագայթման համար 
անթափանցիկ բեռնարկղերում (սովորաբար կապարից) և համաձայն որոշ 
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միջազգային համաձայնությունների, բեռնարկղերը նշվում են հատուկ նշանով: 

 

Բացառվում է` 

- բանեցրած վառելիքային տարրերը, սովորաբար բարձր 
ճառագայթաակտիվությամբ, որոնք օգտագործում են տրոհելի և վերարտադրելի 
նյութերի կորզման համար  

24.46.10 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, դիսպերսիաներ 
(ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և բնական ուրան կամ 
ուրանի միացություններ պարունակող խառնուրդներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բնական վիճակում ուրան, որը կազմված է երեք տեսակի իզոտոպներից` ուրան-238 
(99,28 զանգ.%), ուրան-235 (0,71 զանգ.%) և ուրան-234 (0,006զանգ.%), տրոհելի է 
(շնորհիվ ուրան-235) և վերարտադրելի (շնորհիվ ուրան-238) 

- ուրանի իզոտոպների կամ տրոհելի և վերարտադրելի քիմիական տարրերի 
միացություններ` օքսիդներ, ֆտորիդներ, կարբիդներ, ուրանատներ, 
ուրանիլնիտրատներ 

- իզոտոպներ պարունակող համահալվածքներ, դիսպերսումներ (ներառյալ 
մետաղախեցեղենը)` համահալվածքներ ուրանի և/կամ պլուտոնիումի ալյումինի, 
քրոմի, ցիրկոնիումի, մոլիբդենի, տիտանի, նիոբիումի կամ վանադիումի հետ, ուրանի 
երկօքսիդի կամ ուրանի կարբիդի դիսպերսումներ (խառնած կամ չխառնած թորիումի 
երկօքսիդի կամ թորիումի կարբիդի հետ). տարբեր մետաղներից և ուրանի 
երկօքսիդից, ուրանի կարբիդից (կամ նույն միացություններից խառնած թորիումի 
երկօքսիդի կամ թորիումի կարբիդի հետ) կազմված մետաղախեցեղեն 

24.46.10.000 Ուրան բնական և դրա միացությունները. համահալվածքներ, դիսպերսիաներ 
(ներառյալ մետաղախեցեղենը), խեցեգործական մթերք և բնական ուրան կամ ուրանի 
միացություններ պարունակող խառնուրդներ 

24.46.9 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.46.99 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատուկ սարքավորումներում ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման 
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ծառայություններ (անջատվող տրոհելի նյութերի հետագա օգտագործման և 
ճառագայթաակտիվ բեկորների  անվտանգ պահպանման նպատակով անջատում) 

- ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման ծառայություններ` օգտագործված 
ջերմանջատիչ տարրերի հանում միջուկային ռեակտորներից, դրանց հետագա 
պահպանումը ճառագայթաակտիվությունը նվազեցնելու նպատակով, տեղավորում 
հատուկ բեռնարկղերում և դրանց ժամանակավոր պահպանում, ճառագայթաակտիվ 
թափոնների թաղման հարթակների ընտրում և շահագործում 

- ռեակտորների շահագործումից հանելու և դրանց հետագա անվտանգ վիճակի 
ապահովման համար ծառայություններ և աշխատանքներ 

 

Բացառվում է` 

- հիվանդանոցների բժշկական ծագում ունեցող ճառագայթաակտիվ թափոնների 
վերամշակման և թաղման կամ ոչնչացման ծառայությունները  

- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանման և հարստացման 
ծառայությունները 

- տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով, հատուկ բեռնարկղերով 
ճառագայթաակտիվ թափոնների փոխադրումը  

- ճառագայթաակտիվ թափոնների թաղման համար հարթակների 
նախապատրաստումը, զետեղարանների (բունկերների) և այլ կառույցների 
շինարարությունը  

24.46.99.000 Հարստացած միջուկային վառելիքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.5 Մետաղների ձուլման ծառայություններ 
 
Տվյալ խումբը ներառում է՝ 

- պատվերով ուրիշ կազմակերպությունների համար կիսապատրաստվածքների և 
տարբեր արտադրատեսակների ձուլման ծառայություններ 

  
Բացառվում է՝ 

- մետաղական արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի մաս կազմող 
ձուլման աշխատանքները (24-32) 
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- պատրաստի ձուլված արտադրատեսակների, ինչպիսիք են՝ խողովակները և դրանց 
համար մանրակները, կաթսաները և ջեռուցման սարքերը (ռադիատորները) 
(25.30.99), կենցաղային ձուլված արտադրատեսակները (25.99.99) և այլն 
արտադրության ծառայություններ 

24.51 Թուջի և երկաթի ձուլման ծառայություններ  
24.51.1 Թուջի ձուլման ծառայություններ 
24.51.11 Կռելի թուջի ձուլման ծառայություններ 
24.51.11.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների ձուլված կռելի թուջից, բացի 

գնացքաքարշերից (լոկոմոտիվից), շարժակազմից, շինարարության համար 
տրանսպորտային միջոցներից 

24.51.11.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ (ձուլվածքներ 
կռելի թուջից), չպարունակող առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 

24.51.11.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ կռելի թուջից), այլ 

24.51.11.500 Մանրակներ մեքենաշինական արտադրատեսակների (ձուլվածքներ կռելի թուջից), 
այլ 

24.51.11.900 Մանրակներ այլ նշանակման (ձուլվածքներ կռելի թուջից) 
24.51.12 Գնդաձև գրաքարով թուջի ձուլման ծառայություններ  
24.51.12.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև 

գրաքարով) 
24.51.12.200 Մանրակներ լիսեռների փոխհաղորդիչ, շուռտվիկների, լիսեռների բաժանիչ 

(ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով) 
24.51.12.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ (ձուլվածքներ 

թուջից գնդաձև գրաքարով), չպարունակող առանցքակալներ գնդիկավոր կամ 
հոլովակավոր 

24.51.12.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով) 

24.51.12.500 Մանրակներ մեքենաշինական (ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով), այլ, բացի 
մխոցային շարժիչների մանրակներից 

24.51.12.900 Մանրակներ գնացքաքարշերի (լոկոմոտիվի)և շարժական կազմի այլ նշանակման 
(ձուլվածքներ թուջից գնդաձև գրաքարով) 

24.51.13 Գորշ թուջի ձուլման ծառայություններ 
24.51.13.100 Մանրակներ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների (ձուլվածքներ գորշ թուջից), 

բացի գնացքաքարշերից (լոկոմոտիվից), շարժակազմից, շինարարության համար 
տրանսպորտային միջոցներից 

24.51.13.200 Մանրակներ լիսեռների փոխհաղորդիչ, շուռտվիկների, լիսեռների բաժանիչ 
(ձուլվածքներ գորշ թուջից) 

24.51.13.300 Մանրակներ առանցքակալների և լիսեռների հենամարմինների հարթ (ձուլվածքներ 
գորշ թուջից), չպարունակող առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 

24.51.13.400 Մանրակներ մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական 
արտադրատեսակների (ձուլվածքներ գորշ թուջից) 



1573 
 

24.51.13.500 Մանրակներ մեքենաշինական արտադրատեսակների, այլ (ձուլվածքներ գորշ 
թուջից), բացի մխոցային շարժիչների մանրակներից 

24.51.13.900 Մանրակներ գնացքաքարշերի և շարժական կազմի այլ նշանակման (ձուլվածքներ 
գորշ թուջից) 

24.51.2 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ 
24.51.20 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- խողովակներ, դրանք համասեռ լայնական հատվածքով ամբողջ երկարությամբ մեկ 
միակցված խոռոչով, արտաքին և ներքին մակերևույթների միանման ձևով 
համակենտրոն սնամեջ արտադրատեսակներ են, ունեն հիմնականում կլոր, ձվաձև, 
ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի), կարող են լինել փայլեցված, պատվածքներով, 
կորացված, պարուրակով կամ կցորդիչով կամ առանց դրանց, եռակցված, 
նեղացրած, լայնացրած, կոնանման կամ զինված կցաշուրթերով, անուրներով կամ 
օղակներով, օգտագործվում են ջրի, ջրահեռացման, ցածր ճնշման գազաբաշխիչ 
ցանցերի ճնշումային կամ ինքնահոս խողովակաշարերի համար, ինչպես նաև որպես 
տարափային ճոռեր կամ ցամաքուրդային խողովակներ 

- կլորից տարբերվող լայնական հատվածքով ամբողջ երկարությամբ կլորացված 
անկյուններով արտադրատեսակներ, ինչպես նաև հաստացված ծայրերով 
խողովակներ 

- թուջե խողովակներ և փողակներ, որոնք սովորաբար օգտագործվում են 
գազամատակարարման և ջրամատակարարման ժամանակ (հաճախ անց են 
կացվում գետնի տակով) և, որոնք պահում են 10,13 բար նվազագույն ճնշում, 
պատրաստվում են հատուկ ամուր ճկուն թուջից (խզման նվազագույն ամրությունը՝ 
420ՄՌա) և պետք է ունենան լավ մեխանիկական հատկություններ (մասնավորապես 
պլաստիկ ձևափոխություն), չպետք է տան ճեղքեր հողի աստիճանական 
տեղաշարժման արդյունքում, այդ պատճառով ունեն հոսման 300ՄՌա նվազագույն 
սահման 

 
Բացառվում է՝ 

- հորատման համար սնամեջ ձողիկները (24.10.62) 

-սնամեջ խողովակները և տրամատները, որոնք հավաքված են որպես 
արտադրատեսակի որոշակի մանրակներ, դասակարգվում են համապատասխան 
խմբավորումներում, օրինակ՝ կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորների 
հատվածամասերը (25.21.11) և մեքենաների մասերը  
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24.51.20.000 Թուջե խողովակներ և սնամեջ տրամատներ 
24.51.3 Թուջե կցամասեր խողովակների համար 
24.51.30 Թուջե կցամասեր խողովակների համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձուլածո կցամասեր չկռելի և կռելի ձուլման թուջից և ձուլածո պողպատից, ինչպիսիք 
են ծնկերը, ծռվածքները, կցորդիչները, օղակները և եռաբաշխիկները, դրանց 
միացնում են մեծ և փոքր տրամագծերի ձուլման թուջից կամ ձուլածո պողպատից 
խողովակներին շփումային միացման և մեխանիկական հավաքման եղանակով 

Չկռելի թուջն իրենից ներկայացնում է թերթավոր գրաքարով ձուլածո թուջ: 

Կռելի թուջը հանդիսանում է միջանկյալ մթերք թուջի և թերթավոր գրաքարի (գորշ 
թուջի) և ձուլածո պողպատի միջև: Այն հեշտությամբ կարող է ձուլվել և դառնալ 
թերթավոր և կռելի անհրաժեշտ ջերմամշակումից հետո: Ջերմամշակման ժամանակ 
ածխածինը մասնակիորեն անհայտանում է կամ փոխում է իր տեսքը: Այն վերջնական 
արդյունքում նստում է գնդաձև ներամփոփումների ձևով, որոնք չեն վատացնում 
մետաղի ամրացումը այն աստիճանի, ինչպես այն անում են գրաքարային 
սկավառակները գորշ թուջում 

Այն դեպքերում, երբ ածխածնի պարունակությունը կազմում է 2% կամ պակաս ըստ 
կշռի, այդ արտադրանքը դիտարկվում է որպես ձուլածո պողպատ: 

- ձուլման թուջից կցամասեր, ինչպիսիք են՝ արմունկները, կցորդիչները, օղակները և 
եռաբաշխիկները, որոնց միացնում են մեծ և փոքր տրամագծերով ձուլման թուջից 
կամ պողպատից խողովակներին պտուտակներով ամրացման եղանակով, 
հպակների միջոցով կամ մեխանիկական հավածման եղանակով 

 - խողովակների համար կցամասեր կռելի թուջից (հանդիսանում է թուջի և 
թիթեղաձև գրաֆիտի միջանկյալ արտադրանք, հեշտությամբ ձուլվում է և 
ջերմամշակման ենթարկվելուց հետո դառնում է թիթեղաձև և կռելի)  

Բացառվում է՝ 

- արտադրատեսակները, որոնք օգտագործվում են խողովակների տեղադրման 
համար, բայց խողովակի հետ չեն կազմում միասնական մաս (օրինակ՝ կախոցները, 
հենակները և համանման հենարանային սարքերը, որոնք միայն ամրացնում են կամ 
պահում են խողովակները պատերի վրա, սեղմիչ օղակները կամ անուրները) 
(25.99.29) 

- կցաշուրթերը և կցամասերը, ներառյալ ծնկերը, արմունկները, պողպատե չձուլված 
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(24.20.40)  

24.51.30.300 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի 
24.51.30.330 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի, օգտագործվող 

ճնշման տակ աշխատող համակարգերում 
24.51.30.350 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից չկռելի, բացի ճնշման տակ 

աշխատող համակարգերում օգտագործվողից 
24.51.30.500 Կցամասեր ձուլածո խողովակների համար ձուլման թուջից կռելի 

24.51.9 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.51.99 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

24.51.99.000 Թուջի և երկաթի ձուլման գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

24.52 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
24.52.1 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
24.52.10 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
24.52.10.000 Պողպատի ձուլման ծառայություններ 
24.52.2 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս ձուլման 

24.52.20 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս ձուլման 

24.52.20.000 Պողպատե խողովակներ մեծ կամ փոքր տրամագծով, կենտրոնախույս ձուլման 
24.52.3 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից 
24.52.30 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից 
24.52.30.000 Կցամասեր խողովակների համար ձուլապողպատից 
24.53 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.53.1 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.53.10 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.53.10.000 Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.54 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.54.1 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
24.54.10 
 

Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 

24.54.10.000 Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ 
25 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից և 

սարքավորանքից 
25.1 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաներ  
25.11 Մետաղե կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը 

 
Տվյալ հատվածը ներառում է՝ 
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- մետաղական արտադրատեսակներ, ինչպիսիք են՝ մասերը, տարողությունները և 
հարմարանքները, որոնք օժտված են ստատիկ (ոչ շարժուն) հատկություններով, ի 
տարբերություն 28-31 հատվածների, որոնք ներառում են ավելի բարդ համալիրներում 
հավաքված մետաղական արտադրատեսակներ (երբեմն զուգակցած այլ նյութերի 
հետ), այն պայմանով, որ դրանց չի կարելի դասել շարժվող մասերի օգնությամբ 
աշխատող էլեկտրոնային, օպտիկական կամ էլեկտրական սարքավորանքին 

- շինարարական մետաղական կոնստրուկցիաներ (հիմնակմախքներ) և 
արտադրատեսակներ, պահոցներ, կենտրոնական ջեռուցման ռադիատորներ և 
կաթսաներ, գոլորշու կաթսաներ, տակառներ և համանման տարողություններ, թեթև 
մետաղներից փաթեթներ, գործիքներ, դանակային և երկաթակուռ 
արտադրատեսակներ, կենցաղային տնտեսական նշանակման արտադրատեսակներ, 
մետաղական ճոպաններ, ամրակման արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ 
և այլ մետաղական պատրաստի արտադրատեսակներ 

- թերթավոր մետաղի կռման, մամլման և տրամատման ծառայություններ և 
փոշեմետաղագործության բնագավառի ծառայություններ (25.50), մետաղների 
մշակման և դրանց պատվածքապատման ծառայություններ և մեքենաշինության 
տեխնոլոգիայի համար ընդհանուր ծառայություններ (25.6), ինչպես նաև տվյալ 
հատվածի մետաղական արտադրատեսակների արտադրության, դրանց 
տեղակայման (մոնտաժման), նորոգման և տեխնիկական սպասարկման բնագավառի 
ծառայություններ (25.99.9) 

25.11.1 Մետաղե հավաքովի շինություններ 
25.11.10 Մետաղե հավաքովի շինություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղից կամ  հիմնականում մետաղից պատրաստված հավաքովի շինություններ, 
լրիվ հավաքած և պատրաստ օգտագործման համար կամ չհավաքած 
- անավարտ շինություններ, հավաքած կամ չհավաքած` հավաքովի մետաղե 
շինությունների հատկանիշներով 
Մետաղե հավաքովի շինությունները կարող են ծառայել որպես կացարան, 
գրասենյակ, ավտոտնակ, ջերմոց և այլ  
 
- սև մետաղներից և ալյումինից հավաքովի շինություններ (շինարարական հավաքովի 
կոնստրուկցիաներ), որոնք կատարում են տարբեր գործառույթներ, կարող են 
ծառայել որպես բնակատեղի, գրասենյակ, դպրոց, ավտոտնակ, ջերմոց և, որպես 
կանոն, ներկայացվում են հետևյալ տեսքերով՝ ավարտված շինության տեսքով 
(ամբողջովին հավաքված և պատրաստ օգտագործման համար), ավարտված, բայց 
չհավաքված շինության տեսքով (այս դեպքում որոշ անհրաժեշտ տարրեր կարող են 
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մատակարարվել մասնակի հավաքված վիճակում, օրինակ՝ պատերը, ծպեղային 
ֆերմաները, անհրաժեշտ չափերով կտրատված արտադրատեսակները, օրինակ՝ 
հեծանները, չորսուները, կամ անորոշ չափերով կտրատված արտադրատեսակները՝ 
տեղում կտրատելու համար, օրինակ՝ մեկուսացնող նյութերը, շեմերը) և չավարտված 
շինության տեսքով (լինում են հավաքված կամ չհավաքված, բայց հավաքովի 
շինություններին բնորոշ գծերով)  

 

Շինարարական մետաղակոնստրուկցիաները կարող են լինել ինչպես 
սարքավորված, այնպես էլ չսարքավորված, սակայն շինության հետ դասակարգվում է 
միայն ներկառուցված սարքավորանքը՝ էլեկտրալարերը (լարերը, կոթառները, 
վարդակները, անջատիչները, հոսանքահատիչները, զանգերը և այլն), ջեռուցման և 
օդափոխության սարքավորանքը (կաթսաները, մարտկոցները, օդաորակավորիչները 
և այլն), սանիտարական սարքավորանքը (լոգնոցները, ցնցուղային սարքավորանքը, 
ջրատաքացուցիչները և այլն), խոհանոցի սարքավորանքը (լվացարանակոնքերը, 
սալերը, օդաքարշիչները և այլն): 

Հավաքովի շինությունների հավաքման համար անհրաժեշտ նյութերը 
(մեխերը, սոսինձը, սվաղը, շինարարական լուծույթները, էլեկտրալարերը և 
մալուխները, խողովակները, ներկերը, պաստառները, գորգային պատվածքները և 
այլն) դասակարգվում են շինության հետ միասին այն պայմանով, որ դրանք պետք է 
մատակարարվեն շինության համար անհրաժեշտ քանակով: 

 

Բացառվում է՝ 

- շինությունների և սարքավորանքի մասերը, որոնք հանդես են գալիս առանձին 
(դասակարգվում են իրենց համապատասխան խմբավորումներում)  

25.11.10.300 Կոնստրուկցիաներ շինարարական հավաքովի թուջից կամ պողպատից 
25.11.10.310 Լրակազմեր թուջից կամ պողպատից տարածական պատվածքով հավաքովի շենքերի 

(մոդուլների) համար 
25.11.10.320 Լրակազմեր թուջից կամ պողպատից փեղկային կոնստրուկցիաներով հավաքովի 

շենքերի (մոդուլների) համար 
25.11.10.330 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից անամբարձիչային շենքերի 

համար 
25.11.10.340 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից ամբարձիչային շենքերի 

համար 
25.11.10.350 Լրակազմեր կոնստրուկցիաների թուջից կամ պողպատից ներկառուցված և 

հավաքովի-քանդովի շենքերի համար 
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25.11.10.360 Շենքեր հավաքովի թուջից կամ պողպատից բանջարապահեստների և 
մրգապահեստների տեղավորման համար 

25.11.10.500 Կոնստրուկցիաներ շինարարական հավաքովի ալյումինից 
25.11.10.510 Կոնստրուկցիաներ հավաքովի-քանդովի շենքերի ալյումինից 
25.11.10.520 Կոնստրուկցիաներ հավաքովի-քանդովի օժանդակ նշանակման ալյումինից 
25.11.10.530 Կոնստրուկցիաներ ծավալա-բլոկային ալյումինից 
25.11.10.540 Կոնստրուկցիաներ հենարանային էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների և 

ռոբոտատեխնիկական սարքերի տեղադրման համար ալյումինից 
25.11.2 Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը 
25.11.21 Կամուրջներ և կամուրջների հատվածամասեր երկաթից, թուջից կամ պողպատից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մետաղական կամուրջներ և կամուրջների հատվածամասեր 25.11.1 կարգի 
պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով կիրառելի են նաև այս 
ենթակարգի համար: 

25.11.21.100 Շինություններ հենամեջային և հենարաններ (ավտոճանապարհային և քաղաքային, 
հետիոտնի, քանդովի, մակահալված և հատուկ, խողովակաշարային) սև 
մետաղներից 

25.11.21.200 Մասեր հենարանային հենամեջային շինությունների սև մետաղներից 
25.11.22 Աշտարակներ և վանդակավոր կայմասյուներ երկաթից, թուջից կամ պողպատից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սև մետաղներից վանդակավոր աշտարակներ և կայմասյուներ, ալեհավաքային 
սարքերի կոնստրուկցիաներ, էլեկտրահաղորդման, ռադիոռելեային գծերի 
հենարաններ, առանձին կանգնած ռադիոաշտարակներ, ռադիոկայմասյուներ, 
հատուկ աշտարակների և վերնակների կոնստրուկցիաներ, այդ թվում հորատման 
վերնակները, ջրաճնշիչ աշտարակները, հատիկավորման աշտարակների 
կոնստրուկցիաները, հրդեհա-դիտարկման աշտարակները 

25.11.1 կարգի պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով կիրառելի են նաև 
այս ենթակարգի համար: 

25.11.22.100 Կոնստրուկցիաներ ալեհավաքային սարքերի սև մետաղներից 
25.11.22.200 Կոնստրուկցիաներ  էլեկտրահաղորդման գծերի սև մետաղներից 
25.11.22.300 Կոնստրուկցիաներ հատուկ աշտարակների և վերնակների սև մետաղներից 
25.11.23 Այլ մետաղե կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը, թերթեր, ձողիկներ, 

անկյունակներ, տրամատներ և համանման արտադրատեսակներ երկաթից, 
թուջից, պողպատից կամ ալյումինից 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սև մետաղներից և ալյումինից այլ կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը, այդ թվում՝ 
հիմնակմախքներ, հորանային վերգետնյա կոնստրուկցիաներ, շարժական կամ 
փոխագուցավոր կանգնակներ, խողովակային կանգնակներ, շարժական հեծաններ, 
խողովակային շինարարական փայտամածներ և այլն, ջրարգելակային դարպասներ, 
երկկողմանի նավամատույցներ (պիրսեր), ալեբեկիչներ և ծովապատնեշներ, փարոսի 
վերգետնյա կոնստրուկցիաներ, կայմասյուններ, կամրջակներ, նավերի ճոպանե 
փակոցներ (լեերներ), միջնորմներ և այլն, պատշգամբներ և ծածկապատշգամբներ, 
դարպասներ, շերտավարագույրներ, հավաքովի վանդակավոր կամ բազրիքային 
ցանկապատներ, ուղեփակոցներ և համանման ցանկապատներ, խանութների, 
ցեխերի, պահեստների համար դարակաշարեր, վաճառասեղաններ, թերթավոր 
մետաղներից և ձևավոր տրամատներից պատրաստված պաշտպանական 
ցանկապատեր ավտոճանապարհների համար, ճոպանուղիների կոնստրուկցիաներ, 
արտադրական շինությունների կոնստրուկցիաներ (դոմենյան ցեխեր, օդափոխման և 
ծխնելույզների խողովակների հիմնակմախքներ), գյուղատնտեսական շինությունների 
կոնստրուկցիաներ (ջերմոցներ, անգարներ անասնաբուծական համալիրներ), սև 
մետաղներից կոնստրուկցիաներ շինարարական աշխատանքների համար և այլ 
հատուկ շինությունների համար 

- հարթ գլոցված արտադրատեսակներ, լայնաշերտ գլոցվածք, այդ թվում՝ 
համապիտանի լայնաշերտ պողպատ, շերտեր, ձողեր, ձևավոր տրամատներ և 
խողովակներ, որոնք կոնստրուկցիաներում օգտագործելու համար ենթարկվում են 
նախապատրաստական մշակման (օրինակ՝ եռակցման, կռման կամ կտրման), 
միասին ոլորված առանձին գլոցված ձողեր, որոնք օգտագործվում են բետոնի 
ամրակման կամ նախնական լարման համար, սորատած ամրակներ մետաղական 
կոնստրուկցիաների հավաքման համար՝ դարակաշարերի, դարակների 
հավաքակազմերի, կահույքի, աստիճանների, շինարարական փայտամածների, 
տանիքածածկերի հեծանների), "Halfen" տեսակի անկյունակներ, ձևավոր 
տրամատներ և տեսակավոր գլոցվածք հունական օմեգա տառի լայնական 
հատվածքով և այլն  
 

25.11.1 կարգի պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով կիրառելի են 
նաև այս ենթակարգի համար: 

 

Բացառվում է՝ 
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- հորատման և հորատանցքերի շահագործման համար հարթակները (30.11.40) 

- դռները, լուսամոտները և դրանց փեղկերը, սև մետաղներից և ալյումինից դռան 
շեմերը (25.12.10) 

25.11.23.100 Կանգնակներ և սարքավորանք համանման շինարարական փայտամածների, 
կաղապարամածների կամ լեռնային ամրակապերի համար սև մետաղներից 

25.11.23.130 Ամրակապ հորանի սև մետաղներից 
25.11.23.150 Հենարաններ երկաթուղիների համար սև մետաղներից 
25.11.23.170 Կանգնակներ և սարքավորանք շինարարական փայտամածների համար սև 

մետաղներից 
25.11.23.171 Փայտամածներ շինարարական սև մետաղներից 
25.11.23.172 Կաղապարամածներ սև մետաղներից 
25.11.23.173 Հենարաններ, կանգնակներ շինարարական սև մետաղներից 
25.11.23.300 Ջրաթափեր, ջրանետեր, դարպասներ ջրարգելակային, նավամատույցներ լողուն, 

նավակայաններ (դոկեր) անշարժ, կառուցատարրեր ծովային և նավարկելի այլ 
կառույցների համար սև մետաղներից 

25.11.23.500 Կոնստրուկցիաներ այլ թերթավոր նյութից սև մետաղներից 
25.11.23.510 Ցանկապատեր պաշտպանական ավտոմեքենաների ճանապարհների համար սև 

մետաղներից 
25.11.23.520 Դարպասներ սև մետաղներից 
25.11.23.600 Կոնստրուկցիաներ այլ և դրանց մասերը սև մետաղներից 
25.11.23.610 Կոնստրուկցիաներ ճոպանուղիների սև մետաղներից 
25.11.23.620 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական կառույցների սև մետաղներից 
25.11.23.621 Կոնստրուկցիաներ դոմենյան ցեխերի սև մետաղներից 
25.11.23.622 Ցցաթումբեր (էստակադներ) և սրահներ սև մետաղներից 
25.11.23.623 Հենարաններ խողովակների սև մետաղներից 
25.11.23.624 Աշտարակներ արդյունաբերական կառույցների, բաղադրազատիչներ, 

թանձրարարներ սև մետաղներից 
25.11.23.625 Հիմնակմախքներ օդափոխության և ծխային խողովակների սև մետաղներից 
25.11.23.630 Կոնստրուկցիաներ երկաթուղիների և քարշային ենթակայանների հպման ցանցերի 

սև մետաղներից 
25.11.23.640 Կոնստրուկցիաներ ջերմոցների հիմնակմախքների սև մետաղներից 
25.11.23.650 Դարակաշարեր բազմադարակային հավաքման և մշտական տեղակայման համար, 

վաճառասեղաններ և կանգնակներ սև մետաղներից 
25.11.23.660 Հիմնակմախքներ անասնապահական համալիրների սև մետաղներից 
25.11.23.670 Կոնստրուկցիաներ շինարարական աշխատանքների համար սև մետաղներից 
25.11.23.671 Կոնստրուկցիաներ շենքերի հիմնակմախքների 
25.11.23.672 Կոնստրուկցիաներ պարսպող, բացի ապակեկալներից, կամարակալներից 

(իմպոստներ), ապակենկարներից (վիտրաժներ) սև մետաղներից 
25.11.23.673 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական շենքերի ներկառուցվող, ռելսեր 

ամբարձիչային, ուղիներ միառելսային, հրապարակ աշխատանքային սև 
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մետաղներից 

25.11.23.674 Կոնստրուկցիաներ շենքերի հիմնակմախքները կրող սև մետաղներից 
25.11.23.675 Միջնորմներ և առաստաղներ կախովի սև մետաղներից 
25.11.23.676 Կոնստրուկցիաներ արդյունաբերական այլ կառույցների սև մետաղներից 
25.11.23.677 Տարրեր կոնստրուկտիվ սև մետաղներից 
25.11.23.680 Կոնստրուկցիաներ հատուկ կառույցների սև մետաղներից 
25.11.23.700 Կոնստրուկցիաներ և մասեր կոնստրուկցիաների ալյումինից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
25.11.23.710 Կոնստրուկցիաներ պատի (պանելներ) ալյումինից 
25.11.23.720 Միջնորմներ ալյումինից 
25.11.23.730 Առաստաղներ կախովի ալյումինից 
25.11.23.740 Ցանկապատեր պատշգամբների, խորշապատշգամբների, սանդղաբազուկների և 

սանդղահրապարակների ալյումինից 
25.11.9 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.11.99 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.11.99.000 Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.12 Մետաղե դռներ և լուսամուտներ 
25.12.1 Մետաղե դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր 
25.12.10 Մետաղե դռներ, լուսամուտներ, դրանց շրջանակները, շեմքեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սև մետաղներից և ալյումինից շինարարական արտադրատեսակներ, հատկապես, 
դռան և պատուհանի բլոկներ (դռների փեղկեր և շրջանակներ, պատուհաններ և 
պատուհանների շրջանակներ ապակեպատված կամ առանց ապակեպատման), 
դռների համար շեմեր  

- ապակենկարների հիմնակմախքներ, լապտերներ, նախամուտքերի բլոկներ  

- սև մետաղներից և ալյումինից շինարարական արտադրատեսակներ, հատկապես, 
դռան և պատուհանի բլոկներ (դռների փեղկեր և շրջանակներ, պատուհաններ և 
պատուհանների շրջանակներ ապակեպատված կամ առանց ապակեպատման), 
դռների համար շեմեր  

- ապակենկարների հիմնակմախքներ, լապտերներ, նախամուտքերի բլոկներ  

25.12.10.300 Բլոկներ դռների և պատուհանների (փեղկեր և շրջանակներ դռների և 
պատուհանների), շեմեր դռների համար սև մետաղներից 

25.12.10.330 Դռներ (փեղկեր) և շրջանակներ դռների, սողնակներ դռների սև մետաղներից 
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25.12.10.350 Շրջանակներ պատուհանների, հիմնակմախքներ ապակենկարների, լապտերներ սև 
մետաղներից 

25.12.10.370 Շրջանակներ պատուհանների ապակեպատված սև մետաղներից 
25.12.10.500 Բլոկներ դռների և պատուհանների (փեղկեր և շրջանակներ դռների, պատուհաններ 

և պատուհանների շրջանակներ) շեմեր դռների համար ալյումինից 
25.12.10.530 Փեղկեր և շրջանակներ դռների, սողնակներ դռների ալյումինից 
25.12.10.550 Շրջանակներ պատուհանների ալյումինից 
25.12.10.570 Շրջանակներ պատուհանների ապակեպատված, ցուցափեղկեր և ապակենկարներ, 

ներառյալ բլոկներ նախամուտքի ալյումինից 
25.12.9 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.12.99 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.12.99.000 Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
25.2 Ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 

տարողություններ մետաղներից 
25.21 Ջեռուցիչ մարտկոցներ և ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման 

համակարգի  
25.21.1 Ջեռուցիչ մարտկոցներ և ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման 

համակարգի 
25.21.11 Ջեռուցիչ մարտկոցներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ոչ էլեկտրական 

տաքացման, երկաթից, թուջից կամ պողպատից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կենտրոնական ջեռուցման համար ռադիատորներ, այսինքն սարքեր, 
նախատեսված տարածքի տաքացման համար, սովորաբար, կազմված են 
կցաշուրթավոր կամ կողավոր խողովակներից կամ սնամեջ պանելներից կազմված 
հատվածամասերի խմբերից, որոնց միջով շրջապտույտ են կատարում կաթսայից 
ստացվող գոլորշին կամ ջուրը, դրանք կարող են ներառված լինել մետաղական կան 
փայտե պատյանի մեջ 

- սարքեր, կազմված ռադիատորի համակցությունից, որի միջով անցնում է տաք կամ 
սառը ջուր և արտարկչային բոցամուղերից, որոնց միջով անցնում է լավորակված օդ 
ճնշման տակ, դրանք տեղադրված են վանդակավոր ընդհանուր պատյանի մեջ (երբ 
ռադիատորի բլոկն անջատում են, սարքն աշխատում է որպես լավորակված օդի 
բաժանիչ) 

 

Բացառվում է՝ 
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- էլեկտրական ռադիատորները (27.51.21) 

- ռադիատորների կանգնակները (25.99.29) 

- շոգեթողման կամ ջրատար ծորակները (28.14.20) 

- ոչ էլեկտրական ռադիատորները պղնձից (27.52.11) և ալյումինից (25.99.12)  

25.21.11.300 Ռադիատորներ ոչ էլեկտրական և դրանց մասերը ձուլաթուջից 
25.21.11.500 Ռադիատորներ ոչ էլեկտրական և դրանց մասերը սև մետաղներից 
25.21.11.900 Ռադիատորներ այլ 
25.21.12 Ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգի, տաք ջրի և 

ցածր ճնշման գոլորշու արտադրության համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ցանկացած չափի կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ (բացի 25.30.12 
ենթակարգի օժանդակ սարքերի կազմում եղած կաթսաներից և 29.72.1 ենթակարգի 
օժանդակ կաթսաներով վառարաններից), աշխատող ցանկացած տեսակի 
վառելիքով (փայտ, ածուխ, կոքս, գազ, վառելիքային նավթ) բնակելի շենքերի, 
բնակարանների, կազմակերպությունների, ցեխերի, ջերմոցների և այլնի տաքացման 
համար շրջանառություն կատարող ջրով, կարող են ունենալ ճնշման կարգավորիչներ 
և մանոմետրեր, ջրաչափեր, ծորակներ, վառիչներ և համանման մասեր 

- ջրի տաքացման կաթսաներ, որոնք արտադրում են ցածր ճնշման գոլորշիներ 

 

Բացառվում է՝ 

- վառքի բոցամուղերը (28.21.11) 

- գոլորշու կամ տաք ջրի համար ծորակները, փականները (28.14.11) 

- կաթսաների և ջեռուցման համակարգի ռադիատորների միացման համար 
խողովակները և կցամասերը (24.2) 

25.21.12.300 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, գազով աշխատող 
25.21.12.500 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, հեղուկ վառելիքով (մազութ) աշխատող 
25.21.12.900 Կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման, այլ տեսակի վառելիքով աշխատող 
25.21.13 Ջրատաքացման կաթսաների մասեր (կենտրոնական ջեռուցման համակարգի)  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- կենտրոնական ջեռուցման կաթսաների մասեր՝ հենամարմիններ, պատեր, դռներ, 
դիտարկման անցքեր, ելանցքեր և այլն  

25.21.13.000 Ջրատաքացման կաթսաների մասեր (կենտրոնական ջեռուցման համակարգի)  
25.21.9 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և ջրատաքացման 

կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.21.99 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և 
ջրատաքացման կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.21.99.000 Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և ջրատաքացման 
կաթսաների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.29 Այլ մետաղե ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 
տարողություններ  

25.29.1 Այլ մետաղե ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման 
տարողություններ 

25.29.11  Ցիստեռններ, ռեզերվուարներ, բաքեր և համանման տարողություններ երկաթից, 
թուջից, պողպատից կամ ալյումինից 300 լ-ից ավել տարողությամբ, 
չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ սև 
մետաղներից կամ ալյումինից 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, հիմնականում 
օգտագործվում են որպես պահելու համար հարմարանքներ կամ արտադրական 
նպատակներով, օրինակ՝ ֆաբրիկաներում, քիմիական գործարաններում, 
ներկատներում, գազի, գարեջրի, թորման և զտման գործարաններում և, ավելի քիչ 
քանակով, բնակելի տներում, խանութներում և այլ վայրերում, կարող են լինել 
տարբեր նյութերի պահման համար, բացի սեղմված կամ հեղուկացված գազից 
(25.29.12), կարող են լինել ծորակներով, փականներով, պաշտպանիչ փականներով, 
մանոմետրերով և այլն, լինում են բաց կամ փակ, էբոնիտով, պլաստիկով, գունավոր 
մետաղներով երեսպատված կամ ջերմամեկուսացնող նյութերով (օրինակ՝ 
անկիզաքարով, հանքային կամ ապակե բամբակով) պատված, անկախ նրանից 
պատվածքները պաշտպանված են, թե ոչ թերթավոր մետաղից արտաքին շերտով 

- երկակի պատերի կամ երկակի հատակի միջոցով մեկուսացված բեռնարկղեր, այն 
պայմանով, որ պետք է բացակայեն պատերի միջև տաքացնող կամ սառեցնող 
հեղուկների շրջապտույտը ապահովող սարքերը (այդպիսի սարքերով բեռնակղները 
դասակարգվում են 28.25.11 ենթակարգում) 

- նավթապահեստների և գազապահեստների ռեզերվուարներ, ածիկարաններում 
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գարու թրջման համար գուռեր, խմորման գուռեր հեղուկների (գինու, գարեջրի և այլն) 
համար, ցանկացած տեսակի հեղուկների պարզվածքազատման (դեկանտացման) 
գուռեր, մետաղական արտադրատեսակների թողման և թրծաթողման արկղեր, ջրի 
պահման ռեզերվուարներ (կենցաղային կամ այլ նպատակներով), այդ թվում 
կենտրոնական ջեռուցման համակարգի համար հավասարար ռեզերվուարներ, պինդ 
նյութերի համար բեռնարկղեր  
 

Բացառվում է՝ 

- սեղմված կամ հեղուկացված գազերի պահման ցիստեռնները և տարողությունները 
(25.29.12) 

- մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով բեռնարկղերը, ինչպիսիք են՝ 
խառնիչները, տաքացնող կամ սառեցնող գալարախողովակները կամ էլեկտրական 
տարրերը (28.25) 

25.29.11.100 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ սև 
մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, գազի համար (բացի սեղմված 
կամ հեղուկացված գազից), բացի մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով 
սարքավորվածներից 

25.29.11.200 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ սև 
մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, երեսպատվածքով կամ 
ջերմամեկուսացմամբ, հեղուկների համար, բացիմեխանիկական և ջերմային 
սարքավորանքով սարքավորվածներից 

25.29.11.300 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ սև 
մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, հեղուկների համար, 
բացիմեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

25.29.11.310 Ռեզերվուարներ նավթի և նավթամթերքի համար, բացի մեխանիկական և ջերմային 
սարքավորանքով սարքավորվածներից 

25.29.11.320 Ռեզերվուարներ հեղուկների համար, բացի նավթից և նավթամթերքից, բացի 
մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

25.29.11.500 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ սև 
մետաղներից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, փոշենման նյութերի համար, բացի 
մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքով սարքավորվածներից 

25.29.11.700 Ռեզերվուարներ, ցիստեռններ, բաքեր և համանման տեսակի տարողություններ 
ալյումինից, 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությամբ, բացի գազի համար 
տարողություններից, բացի մեխանիկական և ջերմային սարքավորանքներով 
սարքավորվածներից 

25.29.12 Մետաղե տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- սեղմված կամ հեղուկացված գազերի (օրինակ՝ հելիում, թթվածին, արգոն, ջրածին, 
ացետիլեն, ածխաթթու գազ կամ բութան) տեղափոխման և պահման համար 
տարողություններ սև մետաղներից կամ ալյումինից ցանկացած չափերի և ձևերի՝ 
գլաններ, բալոններ, շշեր և այլն, փորձարկված բարձր ճնշման տակ, կարող են լինել 
եռակցված կամ չեռակցված, կազմված ներքին անոթից և մեկ կամ մի քանի 
արտաքին թաղանթներից, ընդ որում միջանկյալ տարածությունը լցված է լինում 
վակուում ապահովող մեկուսացնող նյութով կամ սառնածին (կրիոգեն) հեղուկով, որը 
թույլ է տալիս որոշ սեղմված գազեր պահելու մթնոլորտային կամ ցածր ճնշման տակ, 
կարող են ունենալ կառավարող, կարգավորող և չափիչ սարքեր, օրինակ՝ 
փականներ, մանոմետրեր, մակարդակաչափեր և այլն, կարող են պարունակել 
կապակցանյութով (օրինակ՝ ցեմենտով) հագեցած իներտ ծակոտկեն նյութեր, 
օրինակ՝ տրեպելներ, փայտե ածուխ կամ անկիզաքար 

 

Բացառվում է՝ 

- դյուրատար անշարժ ճնշակները, որոնք բացի սեղմված գազի ռեզերվուարից ունեն 
մանոմետր, լցման և ընդունման խողովակաոստեր, օդամատուցիչ և օդահեռատար 
խողովակաոստերի փականներ, և որտեղ մանոմետրն օգտագործվում է դողերում 
ճնշման չափման համար (26.51.52) 

- գոլորշու կուտակիչները (25.30.13) 

25.29.12.300 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, բացի 
գոլորշու կուտակիչներից 

25.29.12.310 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, անկար, 
բացի գոլորշու կուտակիչներից 

25.29.12.320 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 1000 լ-ից 
ավելի տարողությամբ, բացի գոլորշու կուտակիչներից 

25.29.12.330 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 1000 լ-ից 
պակաս տարողությամբ, բացի գոլորշու կուտակիչներից 

25.29.12.390 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար պողպատից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

25.29.12.500 Տարողություններ սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար ալյումինից, բացի 
գոլորշու կուտակիչներից 

25.29.9 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և համանման 
տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.29.99 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և համանման 
տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.29.99.000 Մետաղե պահեստարանների (ռեզերվուարների), ցիստեռնների և համանման 
տարողությունների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.3 Շոգեկաթսաներ, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման 
կաթսաներից 

25.30 Շոգեկաթսաներ, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման 
կաթսաներից 

25.30.1 Շոգեկաթսաներ և դրանց մասերը 
25.30.11 Շոգեկաթսաներ և շոգեարտադրող այլ կաթսաներ. բարձրաջերմաստիճան 

օրգանական ջերմակիրներով աշխատող կաթսաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շոգեարտադրիչային կաթսաներ, դրանք ջրային գոլորշու կամ այլ, օրինակ՝ սնդիկի 
գոլորշու ստացման սարքեր են առաջնային շարժիչների (օրինակ գոլորշու 
տուրբինների) կամ գոլորշու ուժն օգտագործող այլ մեքենաների շարժաբերի համար 
կամ ջեռուցման հարմարանքներին, սննդի պատրաստման, մանրէազերծման համար 
և այլն գոլորշի մատակարարելու համար (այստեղ ներառվում են առանձին 
կաթսաներ, օրինակ՝ գնացքաքարշի կաթսաներ, նույնիսկ, եթե դրանք հատուկ 
նախագծվել են որպես անբաժանելի մաս կոնկրետ մեքենայի, սարքի կամ 
տրանսպորտային միջոցների համար), լինում են՝ բոցատար կաթսաներ (օրինակ՝ 
գնացքաքարշի կաթսաները), որտեղ կաթսայի ծավալը փոխհատված է 
խողովակներով, որտեղով անցնում են վառքի գազերը, ջրախողովակային 
կաթսաներ, որոնց մեջ ջրային խողովակների համակարգը շրջապատված է վառքի 
գազերով, որոշ կաթսաներում ներքին պատերը նույնպես կազմված են ջրային 
խողովակներից, հիբրիդային կաթսաներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են վերը 
նշված երկու տեսակի կաթսաների համակցություն (որոշ կաթսաներում 
խողովակների համակարգը միացված է հավաքիչներին մեկ կամ ավելի գլանաձև 
ծավալներով, որը ծառայում է ջրի պահման կամ ջուրը գոլորշուց անջատելու համար, 
այլ կաթսաներում, օրինակ՝ հարկադրական շրջապտույտով կաթսաներում, երբեմն 
գոլորշիարար թմբուկները բացակայում են և ջրի շրջանառությունն արագանում է 
պոմպերի օգնությամբ), լինում են տարբեր չափերի, ընդ որում փոքր կաթսաները 
տեղափոխվում են հավաքված վիճակում, իսկ մեծերը՝ մի քանի առանձին տարրերով, 
տեղում հավաքելու համար  

- ջրի գերտաքացման համար կաթսաներ, որտեղ ջուրը տրվում է մեծ ճնշման տակ, 
որպեսզի այն հնարավոր լինի տաքացնել մինչև նորմալ եռման ջերմաստիճանը 
գերազանցող ջերմաստիճանը (սովորաբար 180օC կամ ավելի ջերմաստիճան), 
կառուցվածքով նման են վերը նշված բոցատար կաթսաներին, օգտագործվում են մեծ 
հեռավորությունների վրա տաքացման փոխանցման համար՝ արդյունաբերական 
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կազմակերպություններին, մեծ թվով շենքերի խմբին կամ շրջանային ջեռուցման 
համակարգերին 

- կաթսաների արտադրողականությունը և արդյունավետությունը բարձրացնող 
օժանդակ սարքեր, որոնք մատակարարվում են կաթսաների հետ միասին (առանձին 
մատակարարման դեպքում դրանք դասակարգվում են համապատասխան 
խմբավորումներում), դրանք են՝ ջերմօգտագործիչները, օդատաքացուցիչները, 
գերտաքացուցիչները, սառեցուցիչները, շոգեընդունիչները, շոգեկուտակիչները, մրի 
հեռացման սարքերը, վերաօգտագործիչները և 25.30.12 ենթակարգում նկարագրված 
այլ սարքեր   

 

Բացառվում է՝ 

- միջուկային ռեակտորները (25.30) 

- կենտրոնական ջեռուցման կաթսաները (25.21.12) 

- ջեմափոխանակման սարքերը (28.25.11) 

- իզոտոպների զատիչները (28.99.20) 

- կաթսաների մասերը (25.30.13) 

25.30.11.100 Կաթսաներ ջրախողովակային 45տ/ժ-ից ավելի գոլորշու արտադրողականությամբ, 
բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր 
ճնշման գոլորշի 

25.30.11.300 Կաթսաներ ջրախողովակային 45տ/ժ-ից ոչ ավելի գոլորշու արտադրողականությամբ, 
բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր 
ճնշման գոլորշի 

25.30.11.500 Կաթսաներ գոլորշու, ներառյալ համակցվածները, բացի կենտրոնական ջեռուցման 
ջրային կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման գոլորշի, կաթսաների 
միացման համար խողովակներից 

25.30.11.510 Կաթսաներ ծխաջեռ 
25.30.11.520 Կաթսաներ – ջերմաօգտագործիչներ 
25.30.11.530 Կաթսաներ էներգատեխնոլոգիական 
25.30.11.700 Կաթսաներ շոգեգերտաքացուցիչով, բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրային 

կաթսաներից, ընդունակ արտադրելու ցածր ճնշման գոլորշի 
25.30.12 Կաթսաներին կից օգտագործվող օժանդակ կայանքներ. կոնդենսատորներ այլ 

շոգեջրային կամ շոգեուժային կայանքների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- 25.21.12, 25.21.13, 25.30.11 ենթակարգերի կաթսաների հետ օգտագործվող 
օժանդակ կայանքներ 

- ջերմաօգտագործիչներ կաթսա մատակարարվող ջրի նախնական տաքացման 
համար, օգտագործելով վառքի գազերի անօգուտ ծախսվող ջերմությունը կամ մի 
շարք տեսակների կաթսաներում աշխատած գոլորշին 

- օդի նախնական տաքացման սարքեր, որոնք նույնպես օգտագործում են անօգուտ 
ծախսվող ջերմությունը, կազմված են տարբեր տեսակի ջերմափոխանակիչ 
համակարգերով օդային խցիկներից, օրինակ՝ խողովակային տեսակի, որոնց 
խողովակների միջով անցնում են վառքի գազերը՝ խցիկում տաքացնելով օդը, 
թիթեղավոր տեսակի, որոնց մեջ գազը և օդը շրջանառում են առանձին իրար 
հարակից նեղ հատվածամասերով 

- գերտաքացուցիչներ, կազմված են բարձր ճնշման խողովակների համակարգով 
հավաքիչներից, որոնց մեջ հագեցած գոլորշին լրացուցիչ տաքացվում է 
խոնավության հեռացման և բարձր ջերմաստիճանով գոլորշի ստանալու համար, 
սովորաբար, դրանք կազմում են կաթսայի մի մասը, իսկ որոշ դեպքերում ունենում են 
սեփական գազանցքեր 

- հովացուցիչներ, օգտագործվում են գերտաքացուցիչներում ջերմաստիճանի չափից 
դուրս բարձրացումը կանխելու համար, սովորաբար տեղադրվում են գերտաքացուցչի 
երկու հատվածամասերի արանքում, կազմված են թուջե ձուլածո հենամարմնից, 
այդտեղ տրվում է գոլորշին, որը սառեցվում է ջրի հոսքով 

- շոգեհավաքիչներ, գլանաձև հենամարմին է կաթսաների խմբից գոլորշին 
հավաքելու համար 

- գոլորշու կուտակիչներ, մեծ մեկուսացված գլանաձև բարձր ճնշման ռեզերվուարներ 
են գոլորշու պահուստները պահելու համար 

- ջերմային կուտակիչներ, օգտագործվում են շոգեկաթսաների ջերմության ավելցուկը 
պահելու համար 

- վառարանի խողովակային պատեր, այսինքն, գլխավոր խողովակներով միացված 
ուղղահայաց խողովակների համակարգեր, որոնց միջով շրջանառություն է 
կատարում կաթսա մատակարարվող ջուրը, կատարում են երկու գործընթաց՝ 
կանխում են վառարանի պատերի գերտաքացումը և, միաժամանակ, տաքացնում են 
կաթսա մատակարարվող ջուրը 

- մոխրի հեռացման սարքեր, լինում են ավտոմատ և ոչ ավտոմատ, նախատեսված են 
սարքերի խողովակային մասերից մուրը և համանաման նստվածքները հեռացնելու 
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համար, կազմված են խողովակից մի քանի ծայրափողակներով, որոնք 
կառավարվում են փականով 

- գազային վերաօգտագործիչներ, սարքեր են, որոնք վառքի գազերը վերադարձնում 
են վառարան չայրված մասերը կրկնակի այրելու համար 

- քերակներ կեղտը հեռացնելու համար 

- շոգեջրային և այլ գոլորշու և ուժային սարքերի խտարարներ, որոնք նախատեսված 
են աշխատած գոլորշու սառեցման և խտացման հաշվին, շոգեշարժիչներում 
հակաճնշումն իջեցնելու համար, որը բերում է այդ շարժիչների հզորության 
բարձրացմանը, դրանց թվին են պատկանում՝ մակերևութային խտարարները, որոնք 
կազմված են խողովակների համակարգը ընդգրկող գլանաձև մարմնից, գոլորշին 
տրվում է գլան, իսկ խողովակներով շրջանառություն է կատարում սառը ջուրը 
(երբեմն, հակառակ), որի հետևանքով տեղի է ունենում գոլորշու խտացում, խառնման 
խտարարները, որտեղ գոլորշին անմիջապես խառնվում է ջրի հետ, օդային 
սառեցմամբ խտարարները, որոնք կազմված են օդի հարկադրական հոսքով 
սառեցնող կողավոր խողովակների համակարգից 

25.30.12.300 Սարքավորանք օժանդակ կաթսաների հետ միասին օգտագործելու համար, 25.21 և 
25.30.11 ենթակարգերին վերաբերվող 

25.30.12.500 Կոնդենսատորներ շոգեուժային և այլ էներգետիկ կայանքների համար, գոլորշով 
աշխատող 

25.30.13 Շոգեկաթսաների մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գոլորշու կաթսաների մասեր, օրինակ՝ կաթսաների հենամարմիններ, 
խողովակներից կազմված կաթսաների ներքին հանգույցներ, ջրային խողովակների 
ծայրոցներ, ջրային հավաքիչներ, թմբուկներ, չորաշոգիանոցներ, ոչ մեխանիկական 
հնոցներ, պաշտպանիչ խցաններ և այլն 
 
Բացառվում է՝ 

- միջուկային ռեակտորների հանգույցները (25.30.22) 

- ջերմափոխանակման հարմարանքները (28.25.11) 

25.30.13.300 Մասեր գոլորշու կաթսաների և շոգեգերտաքացուցիչների կաթսաների 
25.30.13.500 Մասեր սարքավորանքի, վերաբերվող 25.30.12 խմբավորմանը 
25.30.2 Միջուկային ռեակտորներ և դրանց մասերը  
25.30.21 Միջուկային ռեակտորներ, բացի իզոտոպների անջատման կայանքներից     
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միջուկային ռեակտորներ 

«Միջուկային ռեակտոր» տերմինն իր մեջ ընդգրկում է այդ գոտու բոլոր 
սարքերը և կայանքները, որոնք շրջապատված են կենսաբանական 
պաշտպանության էկրանով, ներառյալ նաև էկրանը, այն ընդգրկում է նաև այդ 
գոտուց դուրս տեղակայված այլ ցանկացած սարքեր և կայանքներ, այն պայմանով, 
որ դրանք էկրանի ներսում գտնվող սարքերի հետ պետք է կազմեն անբաժանելի 
մաս: 

Միջուկային ռեակտորները պարունակում են՝ 

- ակտիվ գոտի, որը կազմված է վառելիքից, այն կարող է լուծված կամ ցրված լինի 
դանդաղիչում (համասեռ ռեակտոր) կամ կենտրոնացված՝ վառելիքային տարրերի 
մեջ (տարասեռ ռեակտոր), դանդաղիչից և, անհրաժեշտ դեպքերում, նեյտրոնների 
անդրադարձիչից (օրինակ՝ բերիլիում, գրաքար, ջուր, ծանր ջուր, որոշակի 
ածխաջրածիններ, ինչպիսիք են դիֆենիլը կամ տերֆենիլը), ջերմակրիչից, որը 
ծառայում է ռեակտորում արտադրված ջերմության հեռացման համար, կառավարող 
ձողերից, որոնք պատրաստված են նեյտրոններ կլանելու մեծ հատկությամբ օժտված 
նյութերից կամ այդ նյութերի հիմքով համահալվածքներից կամ միացություններից 

- մեխանիկական կառուցվածք (օրինակ՝ ռեակտորի մարմինը, վառելիքի տարրերի 
բեռնավորման սարքերը, ջերմակրիչի տեղափոխման խողովակաշարերը, 
փականները, կառավարող ձողերի տեղադրման մեխանիզմները և այլն)  

- չափիչ, ստուգիչ և կառավարող սարքեր (օրինակ՝ նեյտրոնների աղբյուրները, 
իոնիզացման խցերը, ջերմազույգերը, հեռուստախցիկները, ճնշաչափերը կամ 
ծախսաչափերը) 

- ջերմային և կենսաբանական էկրաններ (պողպատից, բետոնից, կապարից և այլն)       

25.30.21.000 Միջուկային ռեակտորներ, բացի իզոտոպների անջատման կայանքներից           
25.30.22 Միջուկային ռեակտորների մասեր, բացի իզոտոպների անջատման կայանքների 

մասերից           
25.30.22.000 Միջուկային ռեակտորների մասեր, բացի իզոտոպների անջատման կայանքների 

մասերից           
25.30.9 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման 

կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.30.99 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման 
կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.30.99.000 Շոգեկաթսաների (բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման 
կաթսաներից) արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.4 Զենք և զինամթերք 
25.40 Զենք և զինամթերք 
25.40.1 Զենք, զինամթերք և դրանց մասերը 
25.40.11 Մարտական զենք, բացի ռևոլվերներից, ատրճանակներից և համանման 

սարքվածքներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մարտական զենք, որը մատակարարվում է առանձին, որպես նավերի, 
զրահագնացքների, ինքնաթիռների, տանկերի և զրահամեքենաների սպառազինման 
մի մաս 

- հրետանային զենք և հետևազորին օժանդակող զենք, թնդանոթների և հրանոթների 
բոլոր տեսակները (անիվների, թրթուրների վրա, կայուն տեղադրման և այլն), որոնց 
թվում` դաշտային, միջին, ծանր, գերծանր հրանոթներ, հեռահար հրանոթներ, 
զենիթային թնդանոթներ և գնդացիրներ, հակատանկային թնդանոթներ, 
հաուբիցներ և հրասանդեր, երկաթուղային հարթակների վրա տեղադրված հեռահար 
հրանոթներ, ինքնագնաց հրետանային կայանքներ 

- զենք, որը նախատեսված է անընդհատ և արագ հրաձգության համար, 
անհատական զենքի որոշ տեսակներ` գնդացիրներ, ավտոմատներ, ատրճանակ-
ավտոմատներ և այլ, անընդհատ հրաձգության համար նախատեսված զենք 

- մարտական հրաձգային զենք, ներառյալ հրացաններ և կարաբիններ 

- ուրիշ տեսակի մարտական, հատուկ հրաձգային կայանքներ, օրինակ մարտական 
հրթիռաձիգներ և արձակման կայանքներ, հրանետներ (վառվող հեղուկի նետման 
համար) 

 

Բացառվում է` 

- 25.40.12 ենթակարգի ռևոլվերները և ատրճանակները 

- 30.40.10 ենթակարգի տանկերը և զրահամեքենաները 

- 25.40.12 և 25.71.15 ենթակարգերի հատուկ, մարտական հրանետային կայանքները  

25.40.11.000 Մարտական զենք, բացի ռևոլվերներից, ատրճանակներից և համանման 
սարքվածքներից  
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25.40.12 Ռևոլվերներ, ատրճանակներ, հրաձգային զենք ոչ ռազմական նշանակության և 
համանման սարքվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ռևոլվերներ և ատրճանակներ, անկախ տրամաչափից, որոնք նախատեսված են 
ձեռքում պահելու և կրակելու համար և որոնք օգտագործում են պայթուցիկ նյութով 
լցված ցանկացած փամփուշտներ, բացի ազդանշանային փամփուշտները 

- ռևոլվերներ, որոնք մի փողանի զենք են և ունեն պտտվող թմբուկ, ներառյալ 
մանրաչափ ռևոլվերները 

- ատրճանակներ, որոնք ունեն մեկ կամ ավելի փող, ներառյալ մանրաչափ 
ատրճանակները, կարող են ունենալ փոխարինվող փողեր, կիսաավտոմատ 
ատրճանակներում լինում է փամփուշտների պահեստատուփ և ամեն փամփուշտ 
կրակելու համար հարկ է ձգել ձգանը 

- զենք, որը պատրաստված է ուրիշ առարկաների տեսքով (մատիտ, գրպանի դանակ, 
ծխախոտատուփ և այլն), չնայած հանդիսանում է հրաձգային զենք 

 

25.40.12.500 և 25.40.12.700 ստորադիրքերը ներառում են` 

- մարզական և որսորդական հրացաններ, հրացաններ թիրախների վրա կրակելու 
համար, հրացաններ և կարաբիններ բոլոր տրամաչափերի, հարթափող կամ 
պարուրակափող, մարզական կամ որսորդական հրացանները, երբեմն, ունենում են 
մեկից ավելի փող, երբեմն մեկը հարթ փողով, մյուսը` պարուրակով և այլն, 
թիրախների վրա կրակելու համար նախատեսված հրացանները, հիմնականում ունեն 
մեկ փող, օգտագործվում են մեկական կրակոցի համար և լիցքավորվում են ամեն 
կրակոցից հետո, երբեմն ունենում են պահեստատուփ և թույլ են տալիս կրկնվող 
կրակոցներ. մարզական հրացանները, որոնք պատրաստված են ձեռնափայտի 
տեսքով, նույնպես դասակարգվում են այստեղ 

- հրացաններ բադերի որսի համար (հրացաններ հարթահատակ նավակների 
համար), հատուկ նախատեսված են ջրային թռչուններ որսալու համար և 
տեղադրվում են հենակի կամ տակդիրի վրա, որն ամրացվում է նավակին 

- փողաբերանի կողմից լիցքավորվող (ծխային) հրաձգային զենքի տեսակներ, որոնք 
նախատեսված չեն և չեն կարող օգտագործել փամփուշտներ 

- հրթիռանետներ և ուրիշ սարքեր, որոնք նախատեսված են միայն ազդանշանային 
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հրթիռներ կրակելու համար 

- նախանմուշային, նմանակային կամ անվտանգ ատրճանակներ և ռևոլվերներ, 
որոնք կրակում են միայն դատարկ փամփուշտներով, կարող են ունենալ 
ամբողջական կամ մասնատված փողեր, գազերի արտանետման անցքով, որոշ 
տեսակներ կարող են ունենալ թմբուկի մեջ կոնական փամփշտատուփեր, կարող են 
լինել առանց փողաբերանի, մեկնարկային ատրճանակները կարող են միացվել 
էլեկտրական հարմարանքներին, որոնք աշխատեցնում են ժամանակաչափիչ 
սարքավորանքը 

- ատրճանակներ դուրս թռչող ձողերով, այսպես կոչված «մարդասիրական 
սպանության» համար (պայթյունը փողից դուրս է մղում ձող, որը սպանում կամ 
շշմեցնում է անասունին, հետո այդ ձողը կրկին կարող է օգտագործվել) 

- գծանետներ, որոնք, հիմնականում օգտագործվում են նավերում կամ 
փրկարարական կայաններում մարդկանց փրկելու կամ կապ հաստատելու համար 

- որսատեգային (հարպուն) թնդանոթներ, որոնք կրակում են որսատեգ, որի ծայրին 
պարան է ամրացված, նախատեսված են ձուկ, ջրային կաթնասուններ, կրիաներ 
որսալու համար և այլն 

- ազդանշանային հրանոթներ, հրասանդեր և համանման սարքեր, որոնք կրակում են 
դատարկ փամփուշտներով և օգտագործվում են տագնապ հայտարարելու համար, 
տոնակատարությունների ժամանակ և այլն 

- «անձրևային թնդանոթներ», որոնք հատած կոնի տեսքով թնդանոթներ են, երկաթի 
թերթից պատրաստված, որոնք օգտագործվում են կարկտաբեր ամպերը ցրելու 
համար 

- դագանակներ, դագանակներ ճկուն բռնիչներով, ծանրեցված ձեռնափայտեր և 
համանման արտադրատեսակներ, որոնք նախատեսված են ոստիկանության համար, 
զբոսանքի ծանրեցված ձեռնափայտեր 

- կռփազենք (կաստետ), որոնք մետաղական, բռունցքի ձև ունեցող առարկաներ են, 
որոնցով կարելի է հարվածել 

- պարսատիկներ, որոնք նախատեսված են թռչունների կամ վնասակար 
կենդանիների վրա կրակելու համար, կարող են ունենալ նաև ձեռնափայտի ձև 

- օդաճնշական հրացաններ և ատրճանակներ, որոնք նման են սովորական 
հրացաններին կամ ատրճանակներին հանդերձված են օդաճնշական սարքով, ձգանը 
սեղմելիս սեղմված օդը տրվում է փողի մեջ և այդ ժամանակ լսվում է ճայթյունի ձայն, 
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դրանց թվում են հրացաններ և ատրճանակներ, որոնցում օդի փոխարեն գազ է 
օգտագործվում 

- զենքի համանման տեսակներ, որոնք գործի են դրվում զսպանակային հզոր 
մեխանիզմի միջոցով 

- հրացաններ և ատրճանակներ, որոնք աշխատում են սեղմված ածխաթթու գազով և 
նախատեսված են բժշկական պատրաստուկով կամ ցավազրկող նյութով լի 
ավտոմատ սրսկիչով, չկապված անասուններին ներարկելու համար 

- գազային բալոններ, որոնք արտասվաբեր գազ են պարունակում 

 

Բացառվում է` 

- հրաձգային զենքի տեսակները, 25.40.11 ենթակարգում և 25.40.12.300 – 
25.40.12.700 ստորդիրքերում դասակարգվող 

- 25.99 ենթակարգում դասակարգվող զենքի տեսակները  

- խաղալիք ճեղապարսատիկները (32.40.39) 

- գնդակային ատրճանակները, սովորաբար մեծ տրամաչափի, որոնք երբեմն 
օգտագործվում են անասունների սպանդի ժամանակ (25.40.12) 

- հրաձգային զենքը, 25.40.11 և 25.40.12 ենթակարգերում դասակարգվող  

- գամելու գործիքները պատ ծակելու համար և այլն, որոնք օգտագործում են լիցքի 
պայթյունի ուժը (25.73.30) 

- զենքը անընդհատ հրաձգության համար (ավտոմատ-ատրճանակները, որոնք 
օգտագործում են ատրճանակի փամփուշտներ և ձգանը սեղմած վիճակում պահելով 
կրակում են ամբողջ պահեստատուփը), նրանցից կարելի է կրակել ձեռքում բռնելով, 
կրակում են ուսին հենած` խզակոթ ունենալու պատճառով (25.40.11) 

- ատրճանակները, դուրս թռչող ձողերով, հրթիռանետները, ազդանշանային 
հրթիռներ կրակելու համար, ատրճանակները և ռևոլվերները դատարկ 
փամփուշտներով կրակելու համար, վազքի մեկնարկման համար, թատերային 
ներկայացումներում օգտագործվող շինծու ատրճանակները, ծխային 
ատրճանակները, որոնք լիցքավորվում են փողի կողմից և նախատեսված չեն 
կրակելու համար (25.40.11) 
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- զսպանակային, օդաճնշական կամ գազային ատրճանակները (25.40.12) 

25.40.12.300 Ռևոլվերներ և ատրճանակներ 
25.40.12.500 Զենք հրաձգային, լիցքավորվող փողի կողմից, մարզական, որսորդական 

կամ հրացաններ թիրախների վրա կրակելու համար 
25.40.12.700 Զենք հրաձգային, պայթուցիկ նյութերի լիցքերի միջոցով գործարկվող, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.40.12.900 Զենք այլ (օրինակ` զսպանակային, օդաճնշական կամ գազային 

հրացաններ, ատրճանակներ և դագանակներ), բացի սրերից, թրերից, սուսերներից, 
մարզասուսերներից, սվիններից, նիզակներից և համանման արտադրատեսակներից 

25.40.13 Ռումբեր, հրթիռներ և համանման ռազմամթերք. փամփուշտներ, արկեր և այլ 
զինամթերք. դրանց մասերը 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ռազմամթերք` արկեր (պայթող, կոտորակառումբեր, լուսավորման, ծխային, 
ուղեգծային և այլն) և թնդանոթների ու հրասանդերի համար նախատեսված այլ 
ռազմամթերք, բոլոր տեսակների փամփուշտներ (այդ թվում դատարկ փամփուշտներ 
գամող գործիքների համար և այլն), գնդակային, ուղեգծային, զրահահար, 
փամփուշտներ կոտորակային մարզական հրացանների համար և այլն, բաղկացած 
են գնդակից կամ կոտորակներից, որ դրված են մարմնի մեջ, վառոդի հետ միասին, 
նախատեսված են հրաձգային զենքի համար, ունեն ընդհանուր բնութագրեր, կարճ 
են և կոմպակտ, դրանց մասերից են փամփուշտի իրանը, պայթուցիչի հետ կամ 
առանց և այլն 

- միջուկներ, գնդակներ, նետեր օդաճնշական, գազային կամ զսպանակային 
հրացանների կամ ատրճանակների համար 

- բալիստիկ հրթիռներ, որոնց լիցքը վերադառնում է երկրի վրա գագաթնակետին 
հասնելուց հետո և որոնք լիցքին հաղորդում են 7000 մ/վ վերջնական արագություն 

- զինամթերք բոլոր տեսակների, որոնցում մեկնարկից հետո, աշխատում է սեփական 
շարժիչը, օրինակ` տորպեդներ, ինքնաթիռ-արկեր, ղեկավարվող հրթիռներ 
ռազմամթերք հրթիռային տեսակի 

- այլ տեսակի ռազմամթերք, օրինակ` ցամաքային և ջրային ականներ, խորքային 
ականներ, ձեռքի և հրացանի նռնակներ, ավիացիոն ռումբեր 

- որսատեգեր պայթուն գլխիկներով կամ առանց, նախատեսված որսատեգային 
թնդանոթների համար և այլն 

- ռազմամթերքի մասեր` իրաններ նռնակների, ականների, ռումբերի, արկերի և 
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տորպեդների  

- փամփուշտների պարկուճներ և այլ մասեր 

- գնդակներ և կապարի կոտորակներ, որպես ռազմամթերքի պիտույքներ 

- պայթուցիչներ կետային, դանդաղեցված գործողության, հարվածային կամ առանց 
հպման աշխատող և այլն արկերի, տորպեդների համար և այլն, դրանց մասերը, 
ներառյալ պաշտպանական թասակները 

- մեխանիկական մասեր որոշ ռազմամթերքի համար, օրինակ հատուկ շարժիչներ և 
հոլակներ տորպեդների համար 

- մարտագլխիկներ և լողունության խցեր տորպեդների համար 

- զարկաններ, պաշտպանական ճուլկիներ, բռնակներ և նռնակների այլ մասեր 

- ռումբերի կայունարարներ 

 

Բացառվում է` 

- խաղալիքներում օգտագործվող միջուկները, գնդակները, նետերը (32.40.39) 

- վառելիքային փոշիները և պատրաստի պայթուցիկ նյութերը, նույնիսկ եթե դրանք 
գտնվում են ռազմամթերքի մեջ տեղադրելու վիճակում (20.51.11), բիկֆորդյան 
պարանները, պայթուցիչները, հարվածային հրապատիճները և ճայթիչ-
հրապատիճները, վառիչները, էլեկտրական ճայթիչները, արկերի հրապատիճ-
ճայթիչները (20.51.12) 

- ազդանշանային հրթիռները և անձրև առաջացնող հրթիռները (20.51.13) 

- կրակմարիչների արկերը և կրակմարիչային նռնակները, լիցքավորված (20.59.52) 

- տորպեդների և համանման սարքերի համար հրթիռների շարժիչները, (33.16, 31.16) 

- ռադիո և ռադիոտեղորոշման սարքերը (33.14) 

- ռազմամթերքի կամ ռազմամթերքի տարրերի համար ժամացույցները և ժամացույցի 
մեխանիզմները և դրանց տարրերը (33.13) 

25.40.13.100 Փամփուշտներ գամող կամ համանման գործիքի համար, դրանց մասեր 
25.40.13.300 Փամփուշտներ հրացանների համար և դրանց մասեր, փամփուշտներ ռևոլվերների, 

ատրճանակների և ավտոմատների 
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25.40.13.700 Ռումբեր, նռնակներ, տորպեդներ, ականներ, արկեր և զինամթերք համանման  
25.40.14 Մարտական և այլ զենքի մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասեր մարտական զենքի, ներքին խողովակներ (հրանոթների փողերի համար), 
հետգլորքի հարմարանքներ և բոլոր տեսակի թնդանոթների լցամասեր, 
աշտարակներ, հրետասայլեր, եռոտանիներ և հատուկ հաստոցներ թնդանոթների, 
գնդացիրների, ավտոմատների համար և այլն, այդ թվում նշանառու և լիցքավորման 
հարմարանքների հետ 

- մետաղական ձուլածոներ, դրոշմներ և կռվածքներ մարտական հրաձգային զենքի, 
մարզական հրացանների և թիրախների վրա կրակելու հրացանների, ռևոլվերների, 
ատրճանակների և այլ զենքի պատրաստման համար, օրինակ` փողեր, լցավորման 
մասեր, բռնիչներ, էքստրակտորներ, ապահովիչներ, հարվածիչներ և այլն 

- պաշտպանական պատյաններ և տուփեր խզակոթերի, նշանոցների, փողերի կամ 
լիցքավորման մասերի համար 

- փողակներ Մորիսի համակարգի և այլն, փոքր տրամաչափի խողովակներ են, որոնք 
դրվում են մեծ տրամաչափի հրացաններում, փոքր հրաձգարաններում ուսումնական 
հրաձգության համար 

- խզակոթերի ագուստներ և այլ փայտյա մասեր հրացանների կամ կարաբինների 
համար, խզակոթեր և մակադրակներ փայտից, մետաղից, էբոնիտից և այլն, 
ատրճանակների կամ ռևոլվերների համար 

- գոտիներ, անուրներ, ագուցաշարեր, շարքեր կամ հարմարանքներ դարսակման 
համար և դարձյակներ խզակոթերի համար, դարձյակային անուրներ հրացանների 
կամ կարաբինների համար 

- ձայնախլացուցիչներ 

- հետհրման փոխարինվող արգելակներ մարզական հրացանների և թիրախների վրա 
կրակելու հրացանների համար 

- խզակոթերի նախապատրաստվածք, երկարացված, կարճեցված, պատրաստված 
փայտի մի կտորից, որոնք չնայած որ ունեն փողի հարմարեցման ակոս, պիտանի չեն 
օգտագործման համար և պահանջում են հետագա մշակում (տվյալ դիրքը 
սահմանափակվում է նախապատրաստվածքի ձև ունեցող արտադրատեսակների 
դասակարգումով) 

- մասեր, որոնք նշված են 25.40.14 ենթակարգի պարզաբանումներում, պայմանով, որ 
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դրանք պիտանի չեն որսորդական, մարզական, թիրախների վրա կրակելու 
հրացանների համար և այլ հրացանների համար, որոնք պատկանում են 25.40.12 
ենթակարգին 

Բացառվում է` 

- ընդհանուր նշանակության մասերը, օրինակ` գամերը, զսպանակները և այլն, որոնք 
պատրաստված են ոչ թանկարժեք մետաղներից (25) և պլաստմասսայից (22.21) 

- հրաձգային զենքի համար պատյանները (15.12.12) 

- ինքնաթիռների համար լուսախցիկները (32.50) 

- աստղադիտակային նշանոցները և հրաձգային զենքի համար համանման 
նշանոցները (32.50) 

- պիտույքները, որոնք նկարագրվում են դասակարգչի ուրիշ խմբավորումներում, 
օրինակ` հրացանի շամփուրները և հրացան մաքրելու համար նման հարմարանքները 
(25.73.30, 32.91.19) 

25.40.14.300 Մասեր և պարագաներ արտադրատեսակների, 25.40.12 ենթակարգի, բացի 
մարտական զենքից 

25.40.14.500 Մասեր մարտական զենքի համար, 25.40.12 ենթակարգի 
25.40.9 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.40.99 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.40.99.000 Զենքի և զինամթերքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.5 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 

ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով արտադրատեսակների 
արտադրության ծառայություններ 
 
Տվյալ խումբը ներառում է՝ 

- լայն տեսականու պատրաստի մետաղական արտադրատեսակների կամ 
կիսապատրաստվածքների արտադրության ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- մետաղական փոշիների արտադրության ծառայությունները  
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25.50 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 
ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով արտադրատեսակների 
արտադրության ծառայություններ 

25.50.1 Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման 
ծառայություններ 

25.50.11 Մետաղի կռման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սառը արտամղման եղանակով արտադրատեսակների ստացման ծառայություններ  
 
- մետաղների կռման ծառայություններ 

25.50.11.300 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների,  մասեր 
մեքենաների, սարքավորումների,տրանսպորտային միջոցների և մասեր 
մեքենաշինական արտադրատեսակների, ստացված ազատ կռման եղանակով, բացի 
մխոցային և հակազդման շարժիչների, գազային տուրբինների, ամբարձիչա-
տրանսպորտային մեքենաշինության, տրանսպորտային միջոցների, շինարարության 
համար օգտագործվող հարմարանքների մանրակներից 

25.50.11.330 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, ստացված 
ազատ կռման եղանակով 

25.50.11.350 Արտադրատեսակներ  մետաղական ոչ ազնիվ ( ոչ թանկարժեք) մետաղներից, մասեր 
մեքենաների, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների, ստացված 
պողպատից ազատ կռման եղանակով 

25.50.11.370 Մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների, ստացված գունավոր մետաղներից 
ազատ կռման եղանակով, բացի մխոցային և հակազդման շարժիչների, գազային 
տուրբինների, ամբարձիչա-տրանսպորտային մեքենաշինության, տրանսպորտային 
միջոցների, շինարարության մեջ օգտագործվող հարմարանքների մանրակներից 

25.50.11.500 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների , մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, 
փոխանցիչ լիսեռների և շուռտվիկների, մասեր մխոցային շարժիչների, մասեր 
էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման և վերարտադրման, 
հեռուստատեսային, տեսա-ձայնագրման և վերարտադրման սարքավորումների,  
մասեր տրանսպորտային երկաթուղային միջոցների և ուղիների սարքերի, թռչող 
սարքերի, ստացված պողպատից ազատ արտամղման եղանակով 

25.50.11.510 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, ստացված պողպատից սառը 
արտամղման եղանակով 

25.50.11.520 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, փոխանցիչ լիսեռների և շուռտվիկների, ստացված 
պողպատից սառը արտամղման եղանակով 

25.50.11.530 Մասեր մխոցային շարժիչների և արտադրատեսակներ մեքենաշինության, ստացված 
պողպատից սառը արտամղման եղանակով 

25.50.11.540 Մասեր արտադրատեսակների մեքենաշինության, բացի մխոցային շարժիչների 
մասերից, ստացված պողպատից սառը արտամղման եղանակով 
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25.50.11.560 Մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման, 
վերարտադրման, հեռուստատեսային և տեսասարքավորումների, ստացված 
պողպատից ազատ արտամղման եղանակով 

25.50.11.570 Արտադրատեսակներ, մասեր տրանսպորտային երկաթուղային միջոցների և 
ուղիների սարքերի, թռչող սարքերի, ստացված պողպատից ազատ արտամղման 
եղանակով 

25.50.11.580 Մասեր մեքենաների, սարքավորումների, գործիքների և տրանսպորտային 
միջոցների 29-35 հատվածներին վերաբերվող, ստացված գունավոր մետաղներից 
սառը արտամղման եղանակով 

25.50.12 Մետաղի դրոշմման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- գունավոր մետաղների դրոշմման (ըստ գծագրերի) ծառայություններ 

25.50.12.100 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, բացի գնացքաքարշերից և 
շարժական կազմից, ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով 

25.50.12.200 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, մասեր 
առանցքակալների և սահման առանցքակալների հենամարմինների, չպարունակող 
հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալներ, ստացված պողպատից ծավալային 
դրոշմման եղանակով 

25.50.12.230 Մասեր փոխհաղորդիչ լիսեռների, բաշխիչ լիսեռների և շուռտվիկների, ստացված 
պողպատից ծավալային դրոշման եղանակով 

25.50.12.250 Մասեր առանցքակալների և սահման առանցքակալների հենամարմինների, 
չպարունակող հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալներ, ստացված պողպատից 
ծավալային դրոշմման եղանակով 

25.50.12.300 Մասեր մխոցային շարժիչների և մեքենաշինության արտադրատեսակների 
համանման տեսակի, սարքավորանք ամբարձիչա - տրանսպորտային, բեռնման կամ 
բեռնաթափման, ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով 

25.50.12.400 Մասեր մեքենաների և սարքավորանքի անտառային տնտեսության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության համար, ստացված պողպատից ծավալային 
դրոշմման եղանակով 

25.50.12.500 Մասեր ամբարձիչային բազմաճախարակների և վերհանների, կարապիկների և 
կաբեստանների, ամբարձիկների, ավտոբեռնիչների ճանկավոր բռնիչով, այլ 
ավտոբեռնիչների բեռնամբարձիչ սարքավորանքով, վերելակների, 
շարժասանդուղքների, փոխակրիչների 

25.50.12.600 Մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների և սարքավորումների, դերրիկ - 
ամբարձիչներ, ամբարձիչներ վերհանային, ֆերմաներ վերհան շարժական, 
կանգնակներ և ավտոմեքենա - արհեստանոցներ` վերհանային ամբարձիչներով, 
ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով 

25.50.12.700 Մասեր մեքենաշինական այլ արտադրատեսակների, մեքենաներ մեխանիկական 
էներգիայի արտադրության և օգտագործման համար, բացի մխոցային, հակազդային 
շարժիչների, գազի տուրբինների, բեռնամբարձիչ սարքավորանքի, շինարարության 
մեջ օգտագործվող մեքենաների մասերից, ստացված պողպատից ծավալային 
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դրոշմման եղանակով 

25.50.12.800 Մասեր գնացքաքարշերի և շարժական կազմի, թռչող սարքերի, տիեզերական 
սարքերի, մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, օպտիկական, 
կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, վերահսկիչ, ճշգրիտ գործիքների և սարքերի, 
ստացված պողպատից ծավալային դրոշմման եղանակով 

25.50.12.900 Մասեր մեքենաների, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, այլ ստացված գունավոր մետաղներից ծավալային 
դրոշմման եղանակով 

25.50.13 Այլ եղանակներով մետաղների ձևափոխման ծառայություններ 
25.50.13.100 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, բացի գնացքաքարշերից և 

շարժական կազմից, ստացված պողպատից թերթավոր դրոշմման եղանակով 
25.50.13.200 Մասեր մխոցային շարժիչների և համանման տեսակի մեքենաշինական, ստացված 

պողպատից թերթավոր դրոշման եղանակով 
25.50.13.300 Մասեր մեքենաշինական այլ արտադրատեսակների, բացի մխոցային շարժիչների 

մասերից, ստացված պողպատից թերթավոր դրոշմման եղանակով 
25.50.13.400 Մասեր էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման, 

վերարտադրման, հեռուստատեսային և տեսասարքավորումների, ստացված 
պողպատից թերթավոր դրոշմման եղանակով 

25.50.13.500 Արտադրատեսակներ, մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, 
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների և ուղիների, ստացված գունավոր 
մետաղներից թերթավոր դրոշմման եղանակով 

25.50.13.700 Արտադրատեսակներ կենցաղային, մասեր մեքենաշինական արտադրատեսակների, 
սարքավորումների, կահույքի և տրանսպորտային միջոցների այլ,  ստացված 
գունավոր մետաղներից թերթավոր դրոշմման եղանակով 

25.50.2 Փոշեմետաղագործություն 
25.50.20 Փոշեմետաղագործություն 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղե փոշիներից, ջերմամշակման (թրծման) կամ ճնշման եղանակով մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ 
- կարբիդի կարծր համահալվածքներից մանրակների կտրատման և հղկման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- անմիջապես մետաղական փոշիներից ջերմամշակման կամ ճնշման եղանակով 
արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ 

- պինդ կարբիդներից հարթեցման կամ հատման համար մետաղական 
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արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ 

25.50.20.000 Փոշեմետաղագործություն 
25.6 Մետաղների մշակման և ծածկապատման ծառայություններ. 

արտադրատեսակների մեխանիկական մշակման ծառայություններ` 
մեքենաշինության հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ  

25.61 Մետաղների մշակման և ծածկապատման ծառայություններ 
 
 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- մետաղների պատվածքի, անոդավորման, փայլեցման, ջերմամշակման, ավազով 
մակերևույթի մաքրման, թմբուկային մշակման, ավազից մաքրման, ներկման, 
մետաղի վրա տպման, դրվագման, մետաղով ոչ մետաղների պատման, հատկապես, 
պլաստիկացման, արծնապատման, լաքապատման և այլն ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- անհատական սպառողին մատուցված, պատվիրատուի ներկայությամբ 
մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայությունները  

- ոչ թանկարժեք մետաղների վրա թանկարժեք մետաղներով պատումը (24.41) 

25.61.1 Մետաղապատման ծառայություններ 
25.61.11 Մետաղական պատվածքով մետաղների ծածկապատման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղների ծածկապատման ծառայություններ` մետաղական հալույթի մեջ ընկղման 
եղանակով  
- մետաղների ծածկապատման ծառայություններ` հալած մետաղի փոշիացրման 
եղանակով  

- մետաղների ցինկապատման ծառայություններ` էլեկտրոլիտային և քիմիական 
եղանակներով  
- այլ մետաղներով (նիկել, պղինձ, քրոմ և այլն) մետաղների ծածկապատման 
ծառայություններ` էլեկտրոլիտային և քիմիական եղանակներով  

25.61.11.300 Ծառայություններ ցինկի կամ անագի մետաղական հալույթի մեջ ընկղմման 
եղանակով մետաղական ծածկապատման 

25.61.11.500 Ծառայություններ ջերմային փոշեպատման եղանակով մետաղական ծածկապատման 
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25.61.11.700 Ծառայություններ էլեկտրոլիտային եղանակով մետաղական ցինկի ծածկապատման 

25.61.11.900 Ծառայություններ էլեկտրոլիտային և քիմիական եղանակներով այլ մետաղական, 
բացի ցինկից, ծածկապատման 

25.61.12 Ոչ մետաղական պատվածքով մետաղների ծածկապատման ծառայություններ  
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- պլաստմասսայով մետաղների ծածկապատման ծառայություններ 
- այլ պատվածքներով մետաղների ծածկապատման (ֆոսֆատավորում, 
արծնապատում և այլն) ծառայություններ 

25.61.12.300 Ծառայություններ պլաստմասսայով ծածկապատման (մետաղների պլաստիկացում), 
ներառյալ փոշիները 

25.61.12.500 Ծառայություններ այլ եղանակներով ծածկապատման (ներառյալ ֆոսֆատավորումը) 

25.61.2 Այլ եղանակներով մետաղների մշակման ծառայություններ  
25.61.21 Մետաղների ջերմամշակման ծառայություններ, բացի մետաղական պատվածքով 

ծածկապատման ծառայություններից  
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի է նաև 25.61 դասի պարզաբանումները որոշակի 
փոփոխություններով: 

25.61.21.000 Մետաղների ջերմամշակման ծառայություններ, բացի մետաղական պատվածքով 
ծածկապատման ծառայություններից  

25.61.22 Մետաղների մակերևույթի այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղների ներկման և լաքապատման ծառայություններ 
- մետաղների անոդավորման ծառայություններ 
- մետաղների մակերևույթի վակուումային փոշեպատման ծառայություններ 
- մետաղների մակերևույթի այլ եղանակներով մշակման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- պլաստմասսե մանրակների վակուումային փոշեպատման ծառայությունները, տես 
22.29.91 

25.61.22.300 Ծառայություններ մետաղների ներկման, լաքապատման 
25.61.22.500 Ծառայություններ անոդավորման 
25.61.22.700 Ծառայություններ գոլորշու ֆազից քիմիական նստեցման, վակուումային 

փոշեպատման 
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25.61.22.900 Ծառայություններ մետաղների մակերևութային մշակման, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

25.62 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, մեքենաշինության 
հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ 
 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- գայլիկոնման, շրջատաշման, ֆրեզման, կցակարման, կիպահղկման, ուղղման, 
հատման, հարթեցման, սրման, եռակցման և այլն, մետաղական 
արտադրատեսակների մշակման, ինչպես նաև մետաղական արտադրատեսակների 
լազերով հատման և մշակման, մետաղների մշակման մեքենաների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

25.62.1 Մետաղական մանրակների շրջատաշման (խառատային մշակման) ծառայություններ 

25.62.10 Մետաղական մանրակների շրջատաշման (խառատային մշակման) 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղական մանրակների մշակումը խառատահաստոցների միջոցով 

25.62.10.200 Մասեր մետաղական, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
25.62.10.210 Մանրակներ և մասեր ամրանների՝ ծորակների, փականների, կափույրների և 

համանման արտադրատեսակների, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
25.62.10.230 Մանրակներ մեքենաշինության արտադրատեսակների, այլ, 29 հատվածին 

վերաբերվող, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
25.62.10.250 Մասեր վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 

(բացի գնացքաքարշերի և շարժական կազմի մասերից, ստացված ձուլմամբ և 
կռմամբ, դրոշմամբ, գլոցմամբ, փոշեմետաղագործությամբ) 

25.62.10.270 Մասեր թռչող սարքերի, տիեզերական սարքերի և արբանյակների, ստացված 
շրջատաշ մշակմամբ 

25.62.10.290 Մասեր մետաղական էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի, ձայնագրման, 
վերարտադրման, հեռուստատեսային, տեսասարքավորումների համար, ստացված 
շրջատաշ մշակմամբ 

25.62.10.400 Մասեր մետաղական, այլ, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
25.62.10.410 Մասեր մետաղական օպտիկական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, ստուգիչ, 

ճշգրիտ գործիքների և սարքերի, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 
25.62.10.430 Մասեր մետաղական արտադրատեսակների 25.72.14 խմբավորումանը վերաբերվող, 

մասեր տրանսպորտային, երկաթուղային միջոցների և ուղիների սարքվածքների 35.2 
խմբավորմանը վերաբերվող, ստացված շրջատաշ մշակմամբ 

25.62.2 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, մեքենաշինության 
այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ  

25.62.20 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, 
մեքենաշինության այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մեքենաշինության հիմնական ծառայությունները` գայլիկոնումը, հղկումը, ֆրեզումը, 
էլեկտրաէրոզիական մշակումը, ռանդումը, կիպահղկումը, ուղղումը, կտրումը, 
կոկումը, սրումը, զոդումը, ճախարակումը և այլն 
 
- մետաղական արտադրատեսակների գայլիկոնման, ֆրեզման, շրջատաշման, 
էլեկտրաքայքայման մշակման, կիպահղկման, ձգման ուղղման, հատման, 
հարթեցման, վերջնասրման, եռակցման և այլ մշակման ծառայություններ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների լազերով հատման 
ծառայություններ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների հղկման և շրջատաշման 
(ներառյալ փայլեցումը) ծառայություններ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների կռման ծառայություններ, որոնք 
կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների գեղարվեստական մշակման 
ծառայություններ, որոնք կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների ամրակման ծառայություններ, 
որոնք կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների նորոգման ծառայություններ, 
որոնք կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների տեխնիկական մշակման 
ծառայություններ, որոնք կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

- մետաղական արտադրատեսակների մանրակների լազերով փորագրման 
ծառայություններ, որոնք կապված չեն արտադրության գործընթացի հետ 

25.62.20.000 Մետաղական արտադրատեսակների մշակման ծառայություններ, մեքենաշինության 
այլ հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ 

25.7 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) արտադրատեսակներ 

25.71 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) արտադրատեսակներ  
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) արտադրատեսակները 
(անկախ նրանից, դրանք նախատեսված են մասնագիտական, անձնական, թե 



1607 
 

կենցաղային օգտագործման համար), որոշ մեխանիկական կենցաղային սարքեր, 
գդալներ, պատառաքաղեր և համանման ճաշի սարքեր և խոհանոցի սպասք 
(դանակային արտադրատեսակները կարող են ունենալ թանկարժեք մետաղից կամ 
թանկարժեք մետաղով պատված մետաղից մանր զարդարանքներ, օրինակ՝ 
միացագրի կամ շերտերի տեսքով) 

 

Բացառվում է՝ 

- սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) արտադրատեսակները, 
եթե դրանք ունեն այլ մասեր (օրինակ՝ բռնակներ) թանկարժեք մետաղներից կամ 
թանկարժեք մետաղով պատված մետաղից կամ, եթե դրանք դրվագված են բնական 
կամ մշակված մարգարիտով, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերով 
(բացառությամբ, եթե դրանք համարվում են աշխատող մասեր) (32.12) 

- սննդի և խմիչքի պատրաստման համար 10կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով 
մեխանիկական ձեռքի սարքերը (25.99.12) 

25.71.1 Սեղանի մետաղե սպասքի (դանակ-պատառաքաղ-գդալ) արտադրատեսակներ 
25.71.11 Դանակներ (բացի մեքենաների դանակներից), մկրատներ և սայրեր դրանց 

համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- դանակներ կտրող եզրերով, սայրերով, սղոցաձև և հասարակ, բացի 25.73.60 և 
25.73.10 խմբավորումների դանակներից 

- մկրատներ, ինչպես նաև դրանց համար սայրեր 

25.71.11.100 և 25.71.11.200 ստորադիրքերը ներառում են՝ 

- ոչ ծալովի ճաշի դանակներ, ներառյալ կտրատող և աղանդերային դանակները, 
բռնակները և սայրերը կարող են լինել միամետաղ կամ բռնակները կարող են լինել ոչ 
ազնիվ մետաղներից, փայտից, եղջյուրից, պլաստմասսայից և այլն 

- ոչ ծալովի խոհանոցի դանակներ, մասնագիտական կամ այլ օգտագործման 
դանակներ, այդ թվում՝ մսագործի դանակներ, կազմարարների կամ թղթի 
արդյունաբերության մասնագետների դանակներ, դաբաղորդի, մորթեգործների, 
թամբագործների կամ կոշկակարների դանակներ բռնակով կամ առանց դրա, էտման 
դանակներ այգեգործների համար, որսի դանակներ, ֆիննական դանակներ, մրգերի 
մաքրման դանակներ և այլն  
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- բոլոր տեսակի ծալովի դանակներ ոչ ազնիվ մետաղներից, փայտից, եղջյուրից, 
պլաստմասսայից և այլ նյութերից բռնակներով, այդ թվում այնպիսի դանակներ, 
ինչպիսիք են՝ գրպանի դանակները, գրչահատ դանակները, զբոսաշրջիկների և 
մարզիկների համար դանակները (այս դանակները կարող են ունենալ մի քանի 
սայրեր կամ ունենալ այնպիսի լրացուցիչ գործիքներ, ինչպիսիք են խցանահանները, 
մախաթները, մկրատները, պահածոների դանակները և այլն), տաշեղներ կտրելու, 
պատվաստման համար ծալովի գրպանի դանակներ և այլն 

- դանակներ մի քանի փոխովի սայրերով, անկախ բռնակի առկայությունից 

- վերոհիշյալ դանակների պատրաստման համար ժապավեններ, որոնք կարող են 
լինել մշակված կամ չմշակված նախապատրաստվածքների, ողորկված կամ 
ամբողջովին պատրաստ սայրերի տեսքով, տվյալ դիրքի համար բռնակներ ոչ ազնիվ 
մետաղներից 

- դերձակի մկրատներ և համանման մկրատներ և սայրեր դրանց համար, 
յուրաքանչյուր կտրող մաս ծայրում պետք է ունենա օղակ մատների համար 

- մկրատներ կենցաղային և գրասենյակային օգտագործման համար 

- մկրատներ մասնագիտական օգտագործման համար, օրինակ՝ մեծ և փոքր 
մկրատներ դերձակների համար, վարսավիրների մկրատներ, կոշկակարների, 
կաշեգործների մկրատներ 

- մատնեհարդարման մկրատներ, որոնք կարող են ունենալ նաև եղունգի սղոցներ  

- փոքր ծալովի մկրատներ, օրինակ՝ գրպանի մկրատներ և գործելու մկրատներ, 
ծաղկի, խաղողի, սիգար կտրելու մկրատներ 

- հատուկ մկրատներ, ինչպիսիք են ծակելու համար մկրատները, երկակի մկրատները 
(չորս կտրող սկավառակներով) գործվածքների կտրման համար, ձիու մազերի 
կտրման մկրատներ, սմբակների կտրման մկրատներ 

- մկրատների համար կտրող սկավառակները պատրաստի կամ կիսապատրաստ 
վիճակում 

 

Բացառվում է՝ 

- հատիչները և մաչետեն (շաքարեղեգնի կտրատման մեծ դանակ) (25.73.10) 

- 25.71.13  ենթակարգի դանակային արտադրատեսակները 
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- ձկան և մսի համար դանակները (25.71.14) 

- մեքենաների համար դանակները և սայրերը (25.73.60) 

- հատուկ անասնաբուժական երկբռնականի մկրատները սմբակների կտրման 
համար (25.73.30) 

- թփերի կտրատման համար մկրատները, ոչխարների խուզման մկրատները և 
համանման մկրատները, առանց օղերի սկավառակներով, ինչպես նաև էտոցները 
(25.73.10) 

25.71.11.100 Դանակներ ճաշի սայրերով սևեռված, բացի ձկան կամ կարագի դանակներից 
25.71.11.130 Դանակներ ճաշի միամետաղական սայրերով սևեռված և բռնակներով չժանգոտվող 

պողպատից, բացի ձկան և կարագի համար դանակներից 
25.71.11.190 Դանակներ ճաշի համակցված սայրերով սևեռված և բռնակներից այլ նյութերից, 

բացի չժանգոտվող պողպատից 
25.71.11.200 Դանակներ սայրերով սևեռված, բռնակներով ոչ թանկարժեք մետաղներից, ներառյալ 

էտման դանակները, բացի ճաշի դանակներից սևեռված սայրերով, ձկան և կարագի 
համար դանակներից, կտրող դանակներից և սայրերից մեխանիկական մեքենաների 
և հարմարանքների համար 

25.71.11.300 Դանակներ սայրերով սևեռված 
25.71.11.310 Դանակներ գրչահատ 
25.71.11.390 Դանակներ սայրերով սևեռված, այլ 
25.71.11.500 Բռնակներ և սայրեր դանակների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից, ներառյալ 

էտման դանակները, բացի սևեռված սայրերով դանակներից, ձկան և կարագի 
համար դանակներից, կտրող դանակներից և սայրերից մեխանիկական մեքենաների 
և հարմարանքների համար 

25.71.11.700 Մկրատներ, մկրատներ դերձակի և մկրատներ համանման և սայրեր դրանց համար 
25.71.11.710 Մկրատներ կենցաղային կամ գրասենյակային օգտագործման համար 
25.71.11.720 Մկրատներ մասնագիտական օգտագործման համար 
25.71.12 Ածելիներ և սայրեր ածելիների, ներառյալ անվտանգ ածելիների համար սայրերի 

շերտավոր նախապատրաստվածքները  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- վտանգավոր ածելիներ, ներառյալ առանձին մատակարարվող սայրերը և 
բռնակները ոչ ազնիվ մետաղներից պատրաստի կամ կիսապատրաստ վիճակում 

- անվտանգ ածելիներ և դրանց մասերը և սայրերը ոչ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստի կամ կիսապատրաստ վիճակում 

- պլաստմասսայից անվտանգ ածելիներ մատակարարվող սայրերի հետ միասին 

- ոչ էլեկտրական ածելու սարքեր և դրանց դանակները չոր սափրման համար, կտրող 
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ցանցերը և ոչ էլեկտրական ածելիների համար գլխիկներ 

- չմշակված սայրեր, այսինքն չսրած, ծակոտված կամ չծակոտված, ժապավենով 
սայրեր, մի կողմից սրված, չծակոտված  

 

Բացառվում է՝ 

- էլեկտրաածելիները, գլխիկները, սայրերը և դրանց համար կտրող ցանցերը 
(27.51.22) 

- պլաստմասսայից, առանց սայրերի անվտանգ ածելիները  

25.71.12.400 Ածելիներ և դրանց մասերը, բացի ածելիների համար սայրերից 
25.71.12.410 Ածելիներ անվտանգ, բացի ածելիների համար սայրերից 
25.71.12.420 Ածելիներ, այլ, բացի ածելիների համար սայրերից 
25.71.12.430 Մասեր ածելիների, բացի սայրերից 
25.71.12.500 Սայրեր անվտանգ ածելիների համար, ներառյալ ածելիների համար սայրերի 

շերտավոր նախապատրաստվածքները 
25.71.13 Այլ դանակային արտադրատեսակներ. ձեռքերի կամ ոտքերի մատնահարդարման 

գործիքներ և հավաքածուներ 
 
- թղթի, ծրարների բացման, սխալների ջնջման, մատիտների սրման դանակներ և 
դրանց համար սայրեր 

- ձեռքերի և ոտքերի մատնեհարդարման համար հավաքածուներ և գործիքներ, 
ներառյալ եղունգների համար սղոցիկները (ծալովի և ոչ ծալովի)  

- ձեռքի, ոչ էլեկտրական մեքենաներ մազերի կտրման համար 

- մսագործի կամ կենցաղային օգտագործման դանակներ, մեծ խոհանոցային 
դանակներ և մանրիչներ, որոնք իրենց ձևով տարբերվում են սովորական 
դանակներից և կարող են նախատեսված լինել երկու ձեռքով աշխատելու համար 

Բացառվում է՝ 

- մատիտների սրման համար մեքենաները (26.20.12) 

- մազերի կտրման էլեկտրական մեքենաները (27.51.22) 

- կենդանիների խուզման մեխանիկական մեքենաները, սովորաբար հենարանի հետ 
միասին (28.30.8) 



1611 
 

25.71.13.300 Դանակներ թղթի համար, ծրարների բացման համար, դանակներ տեքստի ջնջման 
համար, սրիչներ մատիտների համար և սայրեր դրանց համար, ներառյալ գրպանի 
սրիչները, բացի մատիտների սրման համար մեքենաներից 

25.71.13.330 Դանակներ թղթի և տեքստի ջնջման, ծրարների բացման համար և համանման 
արտադրատեսակներ դանակային գրասենյակային 

25.71.13.350 Սրիչներ մատիտների համար և սայրեր դրանց համար 
25.71.13.500 Գործիքներ ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման համար, ներառյալ սղոցիկները 

եղունգների համար, և դրանց հավաքածուները 
25.71.13.700 Մանրիչներ, դանակներ մսագործների համար, հարմարանքներ մազերի կտրման 

համար և արտադրատեսակներ համանման 
25.71.14 Գդալներ, պատառաքաղներ, շերեփներ, քափգիրներ, թիակներ տորթերի համար, 

դանակներ ձկան համար, դանակներ կարագի համար, աքցաններ շաքարի 
համար և խոհանոցի կամ ճաշի համանման պարագաներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- գդալներ բոլոր տեսակի, ներառյալ աղի կամ մանանեխի գդալները 

- ճաշի պատառաքաղեր, մասնատող, սպասքավորման, խոհարարի պատառաքաղեր, 
թխվածքի, հացի տապակման պատառաքաղեր և այլն 

- երկար բռնակով շերեփներ և քափգիրներ 

- թիակներ ձկան, թխվածքի, հատապտուղների համար 

- բութ դանակներ ձկան և կարագի համար 

- աքցաններ շաքարի համար, թխվածքի, ծնեբեկի համար և այլ աքցաններ  

- հավաքածուներ, որոնք կազմված են 25.71.11 ենթակարգի մեկ կամ ավելի 
դանակներից և նույնքան այս ենթակարգի արտադրատեսակներից 

25.71.14.400 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի չժանգոտվող պողպատից կամ այլ մետաղներից, 
ներառյալ դանակներ ձկան և կարագի համար, բացի ճաշի դանակներից 

25.71.14.410 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի չժանգոտվող պողպատից միամետաղև համակցված 
25.71.14.420 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի այլ մետաղներից 
25.71.14.421 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի ալյումինից 
25.71.14.422 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից և նեյզիլբերից 
25.71.14.423 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի արույրից, քրոմապատված և նիկելապատված 
25.71.14.700 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի ոչ թանկարժեք մետաղներից թանկարժեք մետաղների 

պատվածքներով 
25.71.14.710 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից արծաթապատված 
25.71.14.720 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից մասնակի ոսկեպատված 
25.71.14.730 Սարքեր ճաշի և խոհանոցի մելքիորից ամբողջովին ոսկեպատված 
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25.71.15 Թրեր, սվիններ, դաշույններ, նիզակներ և համանման զենք, դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սեպեր, ներառյալ ամուր ձողամտրակների (ստեկների) տեսքով սեպերը, նավաստու 
դանակներ, սվիններ, նիզակներ տարբեր տեսակների, սակրատեգեր, «կուկրի» 
տեսակի դանակներ, կարճ ուղիղ դանակներ և դաշույններ (դրանց սայրերը, որպես 
կանոն, պատրաստվում են բարձրորակ պողպատից և որոշ դեպքերում ունենում են 
ինչ-որ չափով բարդ կառուցվածքի կոթեր, մեծ մասամբ դրանք զենքին միացված են 
լինում անշարժ, սակայն որոշ դաշույններում այն կարող է լինել շարժական և կարող է 
շարժվել կամ ամրակցվել զսպանակի միջոցով) 

- սառը զենքի մասեր, օրինակ՝ սեպաձև սայրեր, բռնատեղեր, կոթեր և բռնիչներ, 
ինչպես նաև պատյաններ և ծածկոցներ սեպերի, սվինների, դաշույնների համար  

 

Բացառվում է՝ 

- փոկերը և համանման հարմարանքները, նախատեսված սեպերի, սվինների համար 
կաշվից (14.19.31), մանածագործվածքից (14.19.19), սեպերի համար հանգույցները 
(13.92.29) որսորդական, զբոսաշրջության և այլն դանակները, որոնք համարվում են 
ճաշի սարքեր (25.73) կամ ծածկոցները դրանց համար (15.12.12)   

- թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղից դանակները 
և դրանց պատյանները (32.12.14) 

- սուսերամարտի սուսերը (32.30) 

25.71.15.000 Թրեր, սվիններ, դաշույններ, նիզակներ և համանման զենք, դրանց մասերը 
25.71.9 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.71.99 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.71.99.000 Դանակային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.72 Կողպեքներ և ծխնիներ 
25.72.1 Կողպեքներ և ծխնիներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- փակող սարքեր, որոնք գործում են բանալիների օգնությամբ (օրինակ՝ գլանային), 
ինչպես նաև թվային կամ տառային համակցության օգնությամբ (գաղտնի 
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կողպեքներ) 

- էլեկտրական կողպեքներ, օրինակ՝ բազմաբնակարանային տների մուտքի դռների և 
վերելակների դռների համար, դրանք կարող են գործել, օրինակ՝ այնտեղ 
մագնիսական քարտեր մտցնելու, էլեկտրոնային կոճակների վրա ծածկագրային 
համակցության լրակազմերի կամ ռադիոալիքային ազդանշանի օգնությամբ 

25.72.11 Կողպեքներ կախովի, կողպեքներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, 
կահույքի կողպեքներ ոչ թանկարժեք մետաղներից  

25.72.11.300 Կողպեքներ կախովի ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.11.500 Կողպեքներ ավտոմեքենաների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.11.700 Կողպեքներ կահույքի համար ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.12 Այլ կողպեքներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

 
- կողպեքներ շենքերի համար 

- կողպեքներ դռների և դարպասների համար  
- կողպեքներ անկիզելի պահարանների համար 

- կողպեքներ հեծանիվների համար 

- կողպեքներ այլ, այդ թվում ավտոտնակի կողպեքներ, փոստային արկղերի, 
վերելակների կողպեքներ և այլն 

25.72.12.300 Կողպեքներ դռների համար գլանաձև 
25.72.12.500 Կողպեքներ դռների, բացի գլանաձևից 
25.72.12.700 Կողպեքներ, այլ, բացի կախովի կողպեքներից, ավտոմեքենաների, կահույքի, 

շենքերի դռների կողպեքներից 
25.72.12.710 Կողպեքներ չհրկիզվող պահարանների համար 
25.72.12.720 Կողպեքներ հեծանիվների համար 
25.72.12.790 Կողպեքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.72.13 Մղլակներ, շրջանակներ մղլակներով և կողպեքներով. կողպեքների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կողպեքով փակվող մղլակներ և մղլակներով շրջանակներ 

- վերը նշված արտադրատեսակների մասերը, պատրաստված ոչ ազնիվ 
մետաղներից և հստակ երևացող, որ այդպիսին են (օրինակ՝ հենամարմիններ, 
նիգեր, էլեկտրոդներ և խրոցակի վարդակներ, թելային շրջանակներ, չափանշման 
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սալեր, մեխանիզմներ, փորվածքներ, գլանաձև ականոցներ) 

- վերը նշված ապրանքների բանալիներ ոչ ազնիվ մետաղներից, մշակված կամ 
չմշակված, ներառյալ կոպիտ ձուլվածները, կռվածները, դրոշմված մետաղակոճղերը 

- հատուկ բանալիներ երկաթուղային վագոնների ճամփախցիկների համար և ծալովի 
բանալիներ 

 

Բացառվում է՝ 

- սովորական լեզվակները և նիգերը (25.72.14) 

- կանանց պայուսակների, թղթապայուսակների համար սողնակները և մղլակները, 
որոնք գործում են առանց բանալիների կամ ծածկագրային համակցության օգնության 
(25.99.25) 

25.72.13.300 Մղլակներ և շրջանակներ մղլակներով, մատակարարված կողպեքներով, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, բացի սողնակներից և օղլակներից կանանց 
պայուսակների, թղթապայուսակների, դիվանագետների համար 

25.72.13.500 Բանալիներ, մատակարարվող առանձին, ներառյալ կոպիտ ձուլված կռված և 
դրոշմված մետաղակոճղերը, բանալիների համար նախապատրաստվածքները ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

25.72.13.700 Մասեր կողպեքների կախովի և այլ կողպեքների, մասեր մղլակների և մղլակներով 
շրջանակների, մատակարարված կողպեքներով, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.72.14 Ծխնիներ, ամրակման ամրաններ, օժանդակ պարագաներ (ֆուրնիտուր), 
համանման արտադրատեսակներ ավտոտրանսպորտային միջոցների, դռների, 
լուսամուտների, կահույքի համար և համանման մանրակներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հոլովակներ, որոնք պետք է ունենան ամրաններ ոչ թանկարժեք մետաղներից, 
սակայն անիվները կարող են լինել ցանկացած նյութից (բացի թանկարժեք 
մետաղներից), եթե հոլովակները զինված են լինում օդաճնշական դողերով, ապա 
հոլովակի տրամագիծը պետք է չափվի մինչև նորմալ ճնշման փչված դողի հետ 
միասին, կարող են լինել նաև անվաճաղերով, պտտվող հոլովակներն օգտագործվում 
են կահույքի, ռոյալների, հիվանդանոցային մահճակալների, շարժական սեղանների և 
այլնի համար որպես միացնող տարրեր, ինչպես նաև որպես անիվներ, սայլերի, 
հաշմանդամների սայլակների համար (տվյալ ենթակարգում չներառված պտտվող 
հոլովակները ներառվում են 29.20.30 ենթակարգում) 
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- ամրակապեր, ամրաններ և համանման ապրանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար, օրինակ՝ ավտոմեքենաների, ավտոբուսների, բեռնատար ավտոմեքենաների 
համար, որոնք չեն համարվում 29 հատվածում ներառված մասեր կամ պիտույքներ, 
օրինակ՝ մշակված զարդանախշային ուլունքաշար, ոտնատեղեր, բռնաձողեր, 
բազրիքներ և բռնիչներ, վարագույրների համար ամրաններ (կոթեր, բարձակներ, 
ամրակապեր, զսպանակային մեխանիզմներ և այլն), բեռների համար ներքին 
դարակներ, պատուհանների բացման համար մեխանիզմներ, հատուկ 
մոխրամաններ, հետկողային ամրակապեր 

- շենքերի տարրերի համար ամրակապեր, ամրաններ, ֆուրնիտուր և համանման 
արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ 

- դռան կողպեքներ շղթայով, նիգով և այլն, մղլակներ, պատուհանների 
ապակեկալների համար հեղույսներ և դրանց համար ամրակապեր, պատուհանների 
սողնակներ և կանգնակներ, բացման հարմարանքներ վերնափեղկերի, լուսանցքերի, 
կանգնակների և ամրակապերի համար, կեռեր և ամրակապեր երկակի փեղկերի 
համար, կեռեր, սողնակներ, սևեռիչներ, բարձակներ և հոլովակային գլխիկներ 
շերտափեղկերի և վարագույրների համար, փոստային արկղերի համար 
սկավառակներ, դռան մուրճեր, դիտանցքեր և այլն (բացի օպտիկական սարքերով 
զինվածներից) 

- մղլակներ (ներառյալ գնդառանցքակալների մղլակները), հեղույսներ, սողնակներ, 
լեզվակներ և այլն դռների համար (բացի բանալիներով գործողները, որոնք 
դասակարգվում են 25.72.13 ենթակարգում)  

- խանութների, ավտոտնակների, մարագների, օդանավարանների և համանման 
կառույցների շարժական դռների և պատուհանների համար ամրաններ (օրինակ՝ 
ակոսիկներ, վազկանիկներ, հոլովակներ) 

- կողպեքի անցքերի և դռների կողպեքների համար երեսակալներ 

- վարագույրների, դռան վարագույրների համար ամրաններ (օրինակ՝ կոթեր, 
փողակներ, միացնող կցորդիչներ, բարձակներ, կապակցիչներ, կեռեր պարանների 
հետ, սեղմակներ, շարժական կամ վազկան օղակներ, սևեռիչներ), սեղմող կեռիկներ, 
ուղղորդող հարմարանքներ, վարագույրների պարանների համար օղակների 
բռնիչներ, սանդղաամրաններ, ինչպիսիք են, սանդուղքի աստիճանների համար 
պաշտպանական սարքերը, սանդղակի գորգերի համար բռնիչները, սանդղակի 
ձողերը, բազրիքի ճաղերը 

- դռների, պատուհանների և շերտափեղկերի համար անկյունային ամրակապեր, 
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ամրացնող սկավառակներ, անկյունակներ և այլն  

- դռների համար նիգեր և ճարմանդներ, բռնակներ և գնդաձև բռնակներ, ներառյալ 
կողպեքների և լեզվակների համար հարմարանքները 

- դռան սևեռիչներ և փակման հարմարանքներ (բացի 3 կետում նշվածները) 

- ամրակապեր, ամրաններ և համանման ապրանքներ կահույքի համար, այդ թվում՝ 

- պաշտպանիչ բույթեր (մեկ կամ ավելի ծայրերով) կահույքի ոտքերի համար և այլն, 
մետաղական գեղազարգ ամրաններ, կարգավորող հարմարանքներ 
գրապահարանների դարակների համար, բուֆետների, մահճակալների ամրաններ, 
կողպեքի անցքերի երեսակալներ 

- անկյունային ամրակապեր, ամրացնող սկավառակներ, անկյունակներ և այլն 

- դռների համար մղլակներ (ներառյալ գնդառանցքակալների մղլակները), հեղույսներ, 
սողնակներ, լեզվակներ և այլն (բացի բանալիներով գործողները, որոնք 
դասակարգվում են 25.72.13 ենթակարգում) 

- նիգեր և ճարմանդներ սնդուկների համար և այլն 

- բռնակներ և գնդաձև բռնակներ, ներառյալ կողպեքների և լեզվակների համար 
հարմարանքները 

- ամրաններ և համանման արտադրատեսակներ ճամպրուկների, սնդուկների, ոչ մեծ 
տափակ ճանպրուկների և համանման ճամփորդական ապրանքների համար, 
օրինակ՝ ուղղորդված սարքեր կափարիչների համար, բռնակներ, պաշտպանիչ 
անկյունակներ, կանգնակներ և վազկանիկներ կափարիչների համար, հյուսված 
ճամպրուկների փակման համար ձողիկներ, ծալովի ճամպրուկների համար 
ամրաններ (կանանց պայուսակների համար զարդարանքները ներառվում են 32.13.10 
ենթակարգում) 

- անկյունային ամրակապեր, ամրացման սկավառակներ, անկյունակներ և այլն 
սնդուկների, ճամպրուկների, արկղերի, ոչ մեծ տափակ ճամպրուկների և այլնի 
համար  

 - ամրաններ և համանման ապրանքներ թամբագործության համար, ինչպիսիք են 
դնովի կտրիչները, թամբակեռերը, լծասարքերի համար օղակները, պղնձի մասերը, 
այլ ամրաններ հեծելասարքերի համար 

- ամրաններ և համանման ապրանքներ դագաղների համար 
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- ավտոմատ փակվող սարքեր զսպանակային և հիդրավլիկ տեսակի դռների և 
դարպասների համար 

- կախիչներ գլխարկների համար, բարձակներ և համանման ամրակներ, ինչպիսիք 
են՝ վերարկուի, սրբիչի, խոհոնոցային լաթերի, խոզանակների, բանալիների և այլնի 
կախիչները (25.99.29) (չեն ներառվում կահույքի տեսք ունեցող կախիչները՝ 31.0) 

25.99.29    Կախիչներ գլխարկների, վերարկուների, սրբիչների, խոհանոցի լաթերի, 
խոզանակների, բանալիների համար, կեռիկներ գլխարկների համար, բարձակներ,ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, բացի կահույքի առարկաների բնութագիր ունեցող 
վերարկուների կախիչներից 

25.72.14.100 Հոդակապեր ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.14.200 Հոլովակներ դարձկեն ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.14.300 Ամրաններ ամրակման, ֆուրնիտուր և արտադրատեսակներ համանման 

ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, ոչ թանկաչժեք մետաղներից բացի 
հոդակապերից, հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից 

25.72.14.400 Ամրաններ ամրակման, ֆուրնիտուր և արտադրատեսակներ համանման շենքերի 
տարրերի համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից բացի հոդակապերից, 
հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից, դռան դիտանցքերից, զինված 
օպտիկական սարքերով, մղլակներից և հեղյուսներից դռների համար, գործող 
բանալիների օգնությամբ 

25.72.14.430 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման դռների և պատուհանների համար 
սև մետաղներից 

25.72.14.450 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման դռների և պատուհանների համար 
ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի սև մետաղներից 

25.72.14.470 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման շենքերի տարրերի համար, բացի դռներից և պատուհաններից 

25.72.14.500 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման կահույքի համար ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի գնդիկներից, 
հոլովակներից, կողպեքներից և բանալիներից 

25.72.14.600 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման և արտադրատեսակներ 
համանման դռների, սանդղաբազուկների համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.72.14.630 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման պատուհանների և դռների 
վարագույրների համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.72.14.650 Արտադրատեսակներ ամրակման և տեղակայման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.72.14.700 Սարքեր ավտոմատ դռների փակման համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.72.9 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.72.99 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.72.99.000 Կողպեքների և ծխնիների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.73 Գործիքներ 
25.73.1 Ձեռքի գործիքներ գյուղատնտեսությունում, այգեգործությունում կամ անտառային 

տնտեսությունում օգտագործման համար 
25.73.10 Ձեռքի գործիքներ գյուղատնտեսությունում, այգեգործությունում կամ 

անտառային տնտեսությունում օգտագործման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձեռքի գործիքներ գյուղատնտեսության, այգեգործության կամ անտառային 
տնտեսության մեջ օգտագործելու համար, կարող են օգտագործվել նաև այլ 
նպատակներով, օրինակ՝ ճանապարհային աշխատանքների համար, հողափոր, 
լեռնային աշխատանքների համար կամ կենցաղում 

- ոչ ազնիվ մետաղներից վերոհիշյալ գործիքների մասեր  

- սվինային և գոգաթիակային բահեր, ներառյալ կենցաղային ածխի համար 
գոգաթիակային բահերը և բահերի հատուկ տեսակները (օրինակ՝ զբոսաշրջիկների, 
զինվորների համար սակրային գործիքները)  

- քաղհանիչներ, քլունգներ, ուրագներ և փոցխեր, ներառյալ սիզամարգերի փոցխերը, 
համակցված կուլտիվատոր - փոցխերը, գրուբերները (խոր փխրեցման 
կուլտիվատորները) և կուլտիվատորները 

 - կացիններ, այգու դանակներ և ծառերը կտրելու համար համանման 
գործիքներ, ներառյալ անտառակտրման կացինները, ձեռքի կացինները, ուրագները, 
կացին - սակուրները, տաշուրագները, մանրացնողները և կտրիչները 

 

- մեկ բռնականի էտոցներ (ներառյալ թռչունների համար մկրատները), կազմված են 
իրար հետ շարժուն միացված երկու բռնակներից, որոնցից մեկը ծայրում ունի 
գոգավոր կտրող վերջավորություն, իսկ մյուսը՝ ուռուցիկ կտրող վերջավորություն, 
տարբերվում են 25.71.11 ենթակարգի մկրատներից նաև նրանով, որ չունեն օղակներ 
մատների համար, օգտագործվում են այգու աշխատանքների համար, լինում են 
ծաղիկների և մրգերի, խաղողի այգիների համար 

- այգու մկրատներ, երկբռնականի էտոցներ և համանման երկբռնականի մկրատներ, 
ներառյալ սիզամարգերի մկրատները և ճյուղերի կտրատման մկրատները 

- այլ ձեռքի գործիքներ, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտեսության, 
այգեգործության կամ անտառային տնտեսության մեջ, այդ թվում՝ մանգաղներ, 
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գերանդիներ, խոտի կամ ծղոտի համար դանակներ, տնկող, ցանող, փոս փորող 
մեքենաներ, գոգաթիակներ, տնկման հարմարանքներ, սանրեր կովերի համար, 
կաշվի մշակման համար, քերակներ խոզերի համար, քերակներ և դանակներ կեղևի 
համար, անտառահատի սարքավորանք գերանները դասավորելու համար, 
ոչխարների խուզման մկրատներ և այլն    
 
Բացառվում է՝ 

- ոչխարների և այլ կենդանիների դրոշմանշվածքի համար տափաշուրթերը (25.73.30) 

- գերանդու շեղբի սրման համար զնդանները (25.73.30) 

- ծառերի հատման դանակները (25.71.11) 

- այգու գլդոնները, տափանները, խոտհար մեքենաները և նմանատիպ սարքերը, 
որոնք քշվում են ձեռքով (28.30) 

- սառույցի համար մուրճերը (32.30.11) 

- էտոցի տեսակի մկրատները, որոնք ունեն էտոցային սայրեր և մատի համար 
օղակներ (25.71.11)  

25.73.10.100 Բահեր սվինային և գոգաթիակային 
25.73.10.200 Եղաններ, օգտագործվող գյուղատնտեսության, այգեգործության կամ անտառային 

տնտեսության մեջ 
25.73.10.300 Քաղհանիչներ, քլունգներ, ուրագներ և փոցխեր 
25.73.10.400 Կացիններ, հատիչներ և համանման կտրող գործիքներ, բացի սառույցի համար 

կացիններից 
25.73.10.500 Էտոցներ և մկրատներ համանման մեկ ձեռքով աշխատելու համար (ներառյալ 

թռչունների համար մկրատները), բացի էտոցային տիպի մկրատներից, որոնք ունեն 
էտոցային սայրեր և օղակներ մատների համար, դանակներ կտրման համար 

25.73.10.600 Մկրատներ այգու, էտոցներ երկբռնականի և մկրատներ համանման երկու ձեռքով 
աշխատելու համար 

25.73.10.700 Գործիքներ ձեռքի, այլ, գյուղատնտեսության այգեգործության կամ անտառային 
տնտեսության մեջ օգտագործելու համար, բացի ծալովի դանակների 

25.73.2 Սղոցներ ձեռքի. տափուկներ բոլոր տեսակի սղոցների համար 
25.73.20 Սղոցներ ձեռքի. տափուկներ բոլոր տեսակի սղոցների համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձեռքի սղոցներ, բոլոր տեսակի սղոցների տափուկներ, ինչպես նաև տափուկների 
պատրաստման համար նախապատրաստվածքներ, դրանք են՝ շերտերը և 
սկավառակները, եթե դրանց վրա կան ատամներ, պատրաստվում են 
բարձրածխածնային պողպատից, ատամները պատրաստվում են ամբողջովին ոչ 
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ազնիվ մետաղներից կամ ազնիվ մետաղներից համակցված պինդ 
համահալվածքների կամ ալմաստների հետ կամ պատվածքով, որոշ դեպքերում՝ 
հղկիչ փոշիների հետ 

- առանձին մատակարարվող ձեռքի սղոցների մասեր ոչ ազնիվ մետաղներից 
(բռնակներ և արտաքին հարմարանքներ), ատամներ և սեգմենտներ ատամներով  

- ձեռքի սղոցներ փայտի, մետաղի, քարի և մասնագիտական կամ կենցաղային 
նշանակման այլ նյութերի համար՝ մարգագետնային սղոցներ, մետաղասղոցներ, 
նրբասղոցներ, փայտե կամ մետաղական սղոցներ աղեղներով, պանելային սղոցներ, 
մետաղասղոցներ կռնակով կամ մանրատամ սղոցներ աղեղներով, երկայնահատ 
սղոցներ, դանակի ձևի ծալովի և ոչ ծալովի սղոցներ այգեպանների և 
հանքափորների համար, հատուկ սղոցներ ժամագործների և ոսկերիչների համար, 
սղոցների լրակազմեր, հոդային սղոցներ զբոսաշրջիկների և զինվորների համար և 
այլն  

- ժապավենասղոցների կամ անսահման ժապավենասղոցների համար տափուկներ 
(օրինակ՝ բնափայտի սղոցման սղոցային հաստոցների համար), չբաժանված բարակ 
ատամնավոր տափուկներ 

 

25.73.30.300 և 25.73.30.500 ստորադիրքերը ներառում են՝ 

- շրջապտտիչ սղոցների տափուկներ (ներառյալ սկավառակային կամ փորակային 
ֆրեզների տափուկները), որոնք տարբերվում են ֆրեզներից նրանով, որ դրանց 
հաստության և տրամագծի հարաբերությունն ավելի փոքր է, քան ֆրեզների մոտ, 
ինչպես նաև ատամներով, որոնք կտրատված են միայն ծայրամասերով, ինչպես 
սովորական շրջապտտիչ սղոցների մոտ, այն դեպքում, երբ ֆրեզները հաճախ 
ունենում են ատամներ հարթության վրա կամ ունենում են գոգավոր կամ ուռուցիկ 
ատամներ 

 - շղթայաձև սղոցների համար տափուկներ (շղթաների ձևով) անտառի 
կտրատման համար, ծառերի սղոցման համար (այսպիսի տափուկների ատամները 
հաճախ ունենում են պինդ համահալվածքների կամ կերմետների տարրեր) 

- ուղիղ սղոցների, պանելային սղոցների, սեպահան սղոցների, ձեռնասղոցների և 
նմանատիպ սղոցների տափուկներ 

- ուղիղ անատամ քարհատ սղոցների տափուկներ 

- անատամ սղոցներ (ֆրիկցիոն սկավառակներ) մետաղների կտրման համար  
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Բացառվում է՝ 

- քարի կտրման համար ճոպանները (հատուկ պողպատից եռաջիղ ճոպանները) 
(25.93.11) 

- հատովի շղթայական ֆրեզները (25.73.40) 

- առանց ատամների կտրող սկավառակները, որոնց կտրման գործողությունները 
կատարվում են հղկիչների միջոցով (23.91.11) 

- երաժշտական գործիքների համար սղոցները (32.20.15) 

25.73.20.100 Սղոցներ ձեռքի, բացի ներկառուցված շարժիչով ձեռքի սղոցներից 
25.73.20.200 Տափուկներ ժապավենասղոցների համար 
25.73.20.300 Տափուկներ շրջապտտիչ սղոցների համար, ներառյալ սկավառակային կամ 

փորակային ֆրեզների տափուկները, աշխատանքային մասով պողպատից 
25.73.20.500 Տափուկներ շրջապտտիչ սղոցների համար այլ նյութերից աշխատանքային մասով, 

դնովի ատամներով կամ ատամնավոր սեգմենտներով, ներառյալ մասերը 
25.73.20.900 Տափուկներ սղոցների համար, այլ 
25.73.20.910 Տափուկներ շղթայական (շղթաների ձևով) սղոցների համար 
25.73.20.930 Տափուկներ մետաղների ուղղագիծ կտրման սղոցների համար 
25.73.20.990 Տափուկներ մետաղների մշակման սղոցների համար պողպատից և այլ նյութերից 

աշխատանքային մասով, բացի ժապավենասղոցների, շրջապտտիչ, շղթայական, 
ուղղագիծ կտրման համար սղոցների տափուկներից 

25.73.3 Այլ գործիքներ ձեռքի 
25.73.30 Այլ գործիքներ ձեռքի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- այլ ձեռքի գործիքներ, այդ թվում` 25.73.20 և 25.73.30 ենթակարգերում ներառված 
գործիքների հավաքածուներ, այն պայմանով, որ դրանք ներկայացված լինեն 
մանրածախ առևտրի համար հավաքածուների տեսքով (օրինակ՝ պլաստմասսե կամ 
մետաղական գործիքային արկղերով)՝ ավտոմեքենաների նորոգման համար 
գործիքային հավաքածուներ, ներառյալ, օրինակ՝ կցորդիչների հավաքածուներ, 
պնդօղակային դարձակներ, արգելուկով պնդօղակային դարձակներ, պտուտակիչներ, 
տափակաշուրթեր, հասարակ հավաքածուներ, օրինակ՝ պնդօղակային դարձակների 
և պտուտակիչների հավաքածուներ (այն հավաքածուները, որտեղ ներառված են այլ 
խմբավորումներից երկրորդական տարրեր, դասակարգվում են այս ենթակարգերում, 
այն պայմանով, որ այդ երկրորդական արտադրատեսակները հավաքածու կազմեն 
25.73.20 և 25.73.30  խմբավորումներում դասակարգված երկու կամ ավելի 
գործիքների հետ) 
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- խարտոցներ, մեծ խարտոցներ (ռաշպիլներ) և համանման գործիքներ (ներառյալ 
համակցված խարտոցները) 

 - մեծ խարտոցներ (ռաշպիլներ) բոլոր ձևերի (հարթ, կլոր, կիսակլոր, քառակուսի, 
եռանկյունի, ձվաձև և այլն) բոլոր չափերի, մետաղի, փայտի և այլ նյութերի համար 

- աքցաններ (ներառյալ կծաքցաններ, աքցաններ կապարակնիքների համար, 
տափակաշուրթեր ոչխարների և այլ կենդանիների ականջների դրոշմանշման 
համար, աքցաններ գազի խողովակների համար, աքցանանման սղոցների 
լրակազմեր և այլն), լավիտներ (անասնաբուժական և դարբնի), աքցանիկներ 
(ժամագործների, ծաղկագործների, ֆիլատելիստների համար) և համանման 
գործիքներ, մեխահաններ (լավիտների մեթոդով աշխատող աքցանների տիպի) 

- մետաղների կտրման համար մկրատներ և համանման գործիքներ, ներառյալ 
թիթեղագործի մկրատները և այլ մկրատները թերթավոր մետաղի կամ հաղորդալարի 
կտրման համար  

- խողովակակտրիչ հաստոցներ, հեղույսակտրիչային մկրատներ, անցքահատեր և 
համանման գործիքներ, ներառյալ կտրիչ անիվներով խողովակակտրիչ հաստոցներ, 
հեղույսակտրիչային մկրատներ, կծաքցաններ և շղթայաձև կտրող գործիքներ, 
անցքահատեր, օրինակ՝ անցք բացող գործիքներ հագուստի հանգույցների համար, 
տոմսերի համար ծակատիչներ (բայց ոչ տոմսերի վրա ամսաթվի կամ այլ նշանների 
փորագրման գործիքները – 32.99.16), անցքահատ գործիքներ թամբագործի համար, 
անցքահատ գործիքներ ներքնակների համար և այլն, կաշվի, մահուդի ծակատման 
համար 

- պնդօղակային ձեռքի դարձակներ (օրինակ՝ սևեռված կամ կարգավորող շուրթերով, 
ճակատային պնդօղակային դարձակներ կամ արգելուկներով պնդօղակային 
դարձակներ, շաղափիչներով պնդօղակային դարձակներ), պնդօղակային 
դարձակներ հեծանիվների կամ ավտոմեքենաների համար, խողովակների (ներառյալ 
խողովակների համար շղթայական դարձակները), պտուտակների համար, 
ոլորքաչափերի համար պնդօղակային դարձակներ (չեն ներառվում ոլորակները) 

- փոխարինովի գլխիկներ պնդօղակային դարձակների համար բռնակներով կամ 
առանց դրանց, ներառյալ հաղորդակները և երկարիչները  

- գայլիկոնման և պարուրակահանման գործիքներ, ինչպիսիք են շաղափիչները 
(ներառյալ արգելուկով շաղափիչները), գայլիկոնիչները և ձեռքի գայլիկոնիչները, 
պարուրահանները, ոլորակները և պտուտակային տախտակները (փոխարինովի 
գործիքները, ինչպիսիք են գայլիկոնները, ծայրոցները, ներպարուրակիչները և 
պտուտակահատիչ գլխիկները վերոհիշյալ ձեռքի գործիքների համար այստեղ չեն 
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ներառվում – 25.73.40) 

- մուրճեր և կռաններ, ինչպիսիք են դարբնի, կաթսայագործների, քարտաշների, 
ապակեգործների, որմնադիրների մուրճերը, քարերի մանրացման համար մուրճերը, 
ծանր մուրճերը, քարերի տաշման համար մուրճերը և լրացուցիչ հարմարանքներով 
մուրճերը, օրինակ՝ քլունգները և մեխահանները 

- ռանդաներ, հատիչներ, կիսաշրջանաձև դուրեր և համանման հատիչ գործիքներ 
փայտի մշակման համար, դրանք են՝ ձևավոր մակերևույթների մշակման համար 
բոլոր տեսակների ռանդաները և ֆրեզները, քերադանակները, փորագրման 
կտրիչները և քերիչները, որոնք սովորաբար օգտագործում են ատաղձագործները, 
հյուսնները, փայտի փորագրիչները  

- պտուտակիչներ (ներառյալ արգելուկով պտուտակիչները) 

- այլ ձեռքի գործիքներ (ներառյալ ապակու կտրման համար ալմաստները), դրանց 
մեջ մտնում են մի շարք կենցաղային գործիքներ, բացառությամբ մեխանիկական 
գործիքների (տես 25.73 կարգի պարզաբանումները), որոնք համարվում են գործիք և 
հետևաբար չեն ներառվում 25.99.12 ենթակարգում, դրանք են՝ հարթ հարթուկներ 
(գազի, պարաֆինի, ածխի և այլն, բայց ոչ էլեկտրական – 27.51.26), մազերի 
գանգրացման աքցաններ, շշերի բացման համար դարձակներ, խցանահաններ, 
պահածոյի հասարակ դանակներ (ներառյալ պահածոների բացման համար 
դարձակները), աքցաններ ընկույզի համար, բալի կորիզի դուրսմղիչներ 
(զսպանակով), կոշկաթիակներ, դանակներ և ատամնավոր դանակներ հրուշակեղենի 
համար, պանրի քերիչներ, պողպատե կամ այլ մետաղական սարքեր դանակների 
սրման համար, մսաղացներ, պանրի, բանջարեղենի, ձվի պատառահատեր, ձվի 
հարիչներ, կարագի համար ձևավոր դանակներ, սառույցի համար աքցաններ, 
վառարանների և բուխարիների կափարիչների բարձրացման հարմարանքներ, 
ժամագործների գործիքներ, օրինակ՝ քարերի մամլման գործիքներ, լարովի 
գլխիկներ, հոդակապերի առանցքների փայլեցման, հարթեցման հարմարանքներ, 
ալմաստներ ապակու կտրման համար (չեն ներառվում առանձին հանդես եկող 
ալմաստները – 08.99.21)  

- դարբնի գործիքներ, ինչպիսիք են՝ չորսվակասալերը, կռելի դրոշմոցները, կլոր 
անցքալայնիչները, դարբնի հատիչները և անցքահատերը 

- լեռնային աշխատանքների, ճանապարհաշինարարական աշխատանքների և այլնի 
համար գործիքներ, ինչպիսիք են՝ լինգերը, լծակները, քարտաշի դուրերը, 
անցահատերը և սեպերը 

- որմնադիրների, ձուլագործների, ծեփագործների, ներկարարների և այլն գործիքներ, 
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ինչպիսիք են՝ ծեփակները, հարթիչները, բահերը, քերուկները և դանակները, 
հարթեցնող ասեղները և հարթիչները, ատամնավոր հոլովակները, կտրող 
ատամնանիվներով ապակեհատիչները, մածկաթիակները 

- տարբեր ձեռքի գործիքներ, ինչպիսիք են՝ անասնաբուժական ծուռ դանակները, 
սմբակների դանակները, ցցակները և աքցանները, կտրիչները, դուրերը, 
անցքահատերը, մամլիչները և դրոշմակները, մեխահանները, արկղերի բացման 
համար գործիքները, դողերի համար շրջանակները, կոշկակարի բիզերը, 
կազմարարների և պաստառապատողների անցքահատերը, հողի պնդեցման 
տոփաններ, զոդիչներ և դրոշմանշման գործիքներ, մետաղի քերակներ, ապակու 
փչման փողակներ, կարագի բանկաներ և յուղամաններ (ներառյալ մխոցային և 
որդնակային մեխանիզմներով յուղամանները) և այլն 

- զոդման լամպեր (օրինակ՝ փափուկ կամ պինդ զոդանյութով զոդելու համար, 
ներկերի հանման համար, դիզելային շարժիչների գործարանի համար), լինում են 
երկու տեսակի, որոնք երկուսն էլ ինքնավար են, միմյանցից տարբերվում են 
օգտագործվող վառելանյութի տեսակով, զինված են նավթի կամ այլ հեղուկ վառելիքի 
տարողություններով կամ գազով լցված հերթափոխային կոթառներով 

- մամլակներ, սեղմակներ և համանման գործիքներ, ներառյալ ձեռքի մամլակները, 
ձողային մամլակներ, հյուսնների, փականագործների, զինագործական 
վարպետների, ժամագործների դազգահի կամ աթոռի մամլակներ, (չեն ներառվում 
հաստոցների պարագա կամ մաս կազմող մամլակները) 

 - զնդաններ, փոխադրովի հնոցներ, հղկասկավառակներ շրջանակով և ձեռքի 
հաղորդակով, դրանք են՝ բոլոր չափերի և բոլոր նշանակությունների զնդանները, 
օրինակ՝ դարբնի, ժամագործի կամ ոսկերչի մամլակներ, կոշկակարի կաղապարներ, 
փոխադրովի հնոցներ, սովորաբար, զինված օդափուքերով և երբեմն մամլակներով, 
օգտագործվում են փոքր արհեստանոցների համար, նավաշինական փոքր 
նավաշինարաններում և այլն, հղկասկավառակներ փայտե կամ այլ շրջանակներով  

Բացառվում է՝ 

- փոխարինովի գործիքները, որոնք նախատեսված են օգտագործելու ձեռքի 
գործիքներում, անկախ նրանից, հանդիսանում են դրանք մեխանիկական, թե ոչ, 
հաստոցներում են, թե էլեկտրական ձեռքի գործիքներում (25.73.40) 

- հեղուկների կամ փոշիների արտաթողման, ցրման կամ փոշիացման համար 
գործիքները (նույնիսկ եթե դրանք ձեռքի են) (28.29.22) 

- դրոշմանշման, չափիչ, ստուգիչ կամ ստուգաճշտման գործիքները (32) 
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- եղունգների համար սղոցիկները, մկրատները և աքցանները (25.71.13) 

- շաքարի համար աքցանները (28.61.12) 

- տոմսերի վրա ամսաթվի և այլ նշումների դրոշման համար սարքերը (32.99.16) 

- փաթեթավորման և փաթաթման սարքավորանքը (28.29.21) 

- հղկանյութային արտադրատեսակները (23.91.11 և 23.91.12) 

25.73.30.100 Խարտոցներ, մանրախարտոցներ (նադֆիլներ), մեծ խարտոցներ (ռաշպիլներ), 
լավիտներ (պինցետներ), ունելիներ, աքցաններ, տափաշուրթեր, համաքցաններ և 
համանման գործիքներ, բացի հաստոցների համար անցքահատերից և 
խարտոցներից, շաքարի համար աքցաններից 

25.73.30.130 Խարտոցներ, մանրախարտոցներ (նադֆիլներ), մեծ խարտոցներ (ռաշպիլներ) և 
համանման գործիքներ, բացի հաստոցների համար անցքահատերից և 
խարտոցներից 

25.73.30.150 Աքցանիկներ 

25.73.30.170 Աքցաններ (ներառյալ կծաքցաններ), լավիտներ, տափաշուրթեր, համաքցաններ և 
համանման գործիքներ, այլ, բացի աքցանիկներից և շաքարի համար աքցաններից 

25.73.30.200 Մկրատներ մետաղների կտրման համար, խողովակակտրիչներ, մկրատներ 
հեղույսակտրիչային, անցքահատեր և համանման գործիքներ, բացի հաստոցների 
համար անցքահատերից և խարտոցներից, մետաղահատ հաստոցներից, 
գրասենյակային ծակոտիչներից, տոմսերի ծակատիչ սարքեր 

25.73.30.230 Մկրատներ մետաղի կտրման համար և համանման ձեռքի գործիք 

25.73.30.250 Խողովակահատիչներ, մկրատներ հեղույսահատ, անցքահատեր և համանման 
գործիքներ, բացի հաստոցների համար անցքահատերից և խարտոցներից, 
մետաղահատ հաստոցներից, գրասենյակային ծակոտիչներից, տոմսերի դակման 
սարքերից 

25.73.30.300 Դարձակներ պարուրակային միացությունների ամրակապման համար, ներառյալ 
ոլորքաչափերով պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

25.73.30.330 Դարձակներ պնդօղակային ձեռքի անբաժան, ներառյալ ոլորքաչափերով 
պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

25.73.30.350 Դարձակներ պնդօղակային ձեռքի բաժանվող, ներառյալ ոլորքաչափերով 
պնդօղակային դարձակները, բացի ոլորակներից 

25.73.30.370 Գլխիկներ փոխարինովի պնդօղակային դարձակների համար բռնակներով կամ 
առանց բռնակների 

25.73.30.500 Գործիքներ ձեռքի գայլիկոնման, արտաքին կամ ներքին պարուրակահանման 
համար, մուրճեր և կռաններ, ռանդաներ, հատիչներ, դուրեր և համանման հատիչ 
գործիքներ բնափայտի մշակման համար, բացի փոխարինովի գործիքներից, 
նախատեսված օգտագործելու համար ձեռքի գործիքների, հաստոցների (ներառյալ 
կառավարելիները), ռետինե գործիքների կամ ռետինով գործիքի, ներկառուցված 
շարժիչով գործիքների մեջ 
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25.73.30.530 Գործիքներ ձեռքի գայլիկոնման, արտաքին կամ ներքին պարուրակահանման 
համար, բացի փոխարինովի գործիքներից, նախատեսված օգտագործելու համար 
ձեռքի գործիքների, հաստոցների (ներառյալ կառավարելիները), ռետինե գործիքների 
կամ ռետինով գործիքի, ներկառուցված շարժիչով գործիքների մեջ 

25.73.30.550 Մուրճեր և կռաններ մետաղից աշխատանքային մասով 

25.73.30.570 Ռանդաներ, հատիչներ, դուրեր և համանման հատիչ գործիքներ բնափայտի 
մշակման համար 

25.73.30.600 Պտուտակիչներ, գործիքներ ձեռքի կենցաղային 
25.73.30.630 Պտուտակիչներ 
25.73.30.650 Գործիքներ ձեռքի կենցաղային 
25.73.30.700 Գործիքներ, այլ, որմնադիրների, ձուլագործների, բետոնագործների, ծեփագործների 

և ներկարարների, ատրճանակներ գամերի տեղադրման, պատի վրա խցանների 
խփման համար, գործիքներ դարբնի ձեռքի և մեքենայական կռման համար 

25.73.30.730 Գործիքներ, այլ, որմնադիրների, ձուլագործների, բետոնագործների, ծեփագործների 
և ներկարարների համար 

25.73.30.770 Գործիքներ ձեռքի, այլ, ներառյալ ատրճանակները գամերի տեղադրման, պատերի 
վրա խցանների խփման համար և համանման գործիքներ 

25.73.30.800 Լամպեր զոդման, մամլակներ, սեղմակներ և համանման գործիքներ, զնդաններ, 
հնոցներ փոխադրովի, հղկասկավառակներ շրջանակներով 

25.73.30.830 Լամպեր զոդման, բացի գազով աշխատող եռակցման սարքերից 

25.73.30.850 Մամլակներ, սեղմակներ և համանման արտադրատեսակներ 

25.73.30.870 Մամլակներ, հնոցներ փոխադրովի, հղկասկավառակներ շրջանակներով, բացի 
հղկման քարերից և համանման արտադրատեսակներից, մատակարարվող առանձին 

25.73.30.890 Լրակազմեր արտադրատեսակների երկու և ավելի առարկաներից, 25.73.30 
խմբավորումներում ներառվող (օրինակ՝ մուրճեր, պտուտակիչներ, զոդալամպեր, 
սեղմակներ) 

25.73.4 Փոխարինովի աշխատող մասեր մեխանիկական շարժաբերով կամ առանց 
շարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար  

25.73.40 Փոխարինովի աշխատող մասեր մեխանիկական շարժաբերով կամ առանց 
շարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար    
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի գործիքներ, որոնք չի կարելի օգտագործել առանձին և, որոնք նախատեսված 
են տեղադրելու այլ ձեռքի գործիքների վրա, անկախ նրանից, դրանք ունեն 
մեխանիկական հաղորդակներ, թե ոչ (օրինակ՝ ձեռքի գայլիկոնիչներ, շաղափիչներ և 
պարուրահաններ), 25.50 դասում ընդգրկված հաստոցների վրա, մետաղների, պինդ 
համահալվածքների, փայտի, քարի, էբոնիտի, մի քանի պլաստմասսաների կամ այլ 
պինդ նյութերի պարուրակահանման, գայլիկոնման, ներտաշման, եզրալայնման, 
ծակատման, ֆրեզման, ատամնահատման, խառատային մշակման, հատման, 
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թործման կամ ոլորման համար նախատեսված գործիքների վրա: 

Տվյալ ենթակարգի գործիքները կարող են լինել ամբողջական կամ կազմածո: 
Ամբողջական գործիքները հիմնականում պատրաստվում են պողպատի 
համահալվածքներից կամ ածխածնային պողպատից: Կազմածո գործիքները 
կազմված են մեկ կամ ավելի աշխատանքային մասերից ոչ ազնիվ մետաղներից, 
պինդ համահալվածքներից կամ կերմետներից, ալմաստից կամ այլ թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարերից՝ ամրացված ոչ ազնիվ մետաղներից հիմքի վրա 
եռակցման, ամրակման օգնությամբ կամ դրված որպես հանովի մասեր: 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է գործիքներ ոչ ազնիվ մետաղներից 
աշխատանքային մասերով, որոնք պատված են լինում հղկանյութերով, այն 
պայմանով, որ այդ գործիքներն ունենան կտրող ատամներ, ակոսներ և մնան 
այդպիսին և պահպանեն իրենց գործառույթները, նույնիսկ հղկանյութերի հետ դրանց 
օգտագործման ժամանակ, այսինքն դրանք կարող են աշխատել նաև առանց 
հղկանյութերի (հղկանյութային գործիքների մեծ մասը ներառվում է 23.91.11 
ենթակարգում) 

 

Տվյալ ենթակարգում դասակարգված գործիքները ներառում են՝ 

- պարուրակահանման գործիքներ՝ ներպարուրակիչներ և դրոշմոցներ, 
պարուրակային կտրիչներ և պտուտակակտրիչ արտապարուրակիչներ և այլն 

- գայլիկոնման գործիքներ, բացի ապարների հորատման համար գործիքներից, 
ներառյալ պարուրաձև, կենտրոնային գայլիկոնիչները և այլն 

- ներտաշման կամ միջաճնշման գործիքներ  

- ֆրեզման համար գործիքներ՝ գլանային ֆրեզներ, պարուրաձև ատամներով, 
ատամների շախմատային տեղադրումով կամ հասարակ կոնային ֆրեզներ և այլն  

 - շրջատաշիչ մշակման գործիքներ 

- փոխարինովի այլ գործիքներ՝ սրման, ռանդման, ակոսների պարուրակման, 
կիպահղկման կամ սրման, թործման, փորման, ֆրեզման, խառնման գործիքներ, 
ներկերի, սոսինձների, շինարարական լուծույթների, մածկի տրորման գործիքներ, 
պտուտակիչների համար ծայրոցներ և այլն 
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Բացառվում է՝ 

- բոլոր սղոցների տափուկները (25.73.20) 

- երկաթե սկավառակները, ռանդան և համանման արտադրատեսակները (25.73.30) 

- հաստոցների կամ մեխանիկական սարքավորանքի համար դանակները և կտրող 
սայրերը (25.73.60) 

- մետաղախեցեղենից կամ կերմետից գործիքների համար չամրակցված 
սկավառակները, ձողերը, ծայրամասերը և այլն (25.73.60) 

- խոզանակները (մետաղական կամ ոչ մետաղական), որոնք օգտագործվում են 
որպես հաստոցների մասեր (32.91.11) 

- մամլման, դրոշման, կտրման, կորզանման կամ արտամղման համար գործիքները 
(25.73.60) 

- պինդ կամ փափուկ ապարների հորատման համար գործիքները (25.73.60)          

25.73.40.100 Ներպարուրակիչներ և արտապարուրակիչներ 
25.73.40.140 Ներպարուրակիչներ մետաղների մշակման համար 
25.73.40.160 Արտապարուրակիչներ մետաղների մշակման համար 
25.73.40.190 Ներպարուրակիչներ և արտապարուրակիչներ այլ նյութերի մշակման համար, բացի 

մետաղից 
25.73.40.200 Գայլիկոններ բնական կամ սինթետիկ ալմաստից կամ մետաղախեցեղենից 

աշխատանքային մասով, գայլիկոններ աղյուսաշարվածքների համար, լեռնային 
ապարների հորատման գործիքների համար 

25.73.40.230 Գայլիկոններ բնական կամ սինթետիկ ալմաստից աշխատանքային մասով, բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 
գործիքների բռնիչներից, ապարների հորատման համար գործիքներից 

25.73.40.250 Գայլիկոններ աղյուսաշարվածքների համար այլ նյութերից աշխատանքային մասով, 
բացի աշխատանքային բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 
գործիքների բռնիչներից, ապարների հորատման համար գործիքներից 

25.73.40.270 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասերով 
մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից և համանման 
արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենային համահալվածքներից 

25.73.40.300 Գործիքներ գայլիկոնման համար,այլ, գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման 
համար աշխատանքային մասով բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, բացի 
աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի 
գործիքների համար, գործիքներից գրունտի հորատման համար 

25.73.40.310 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով պողպատից 
արագահատ, մետաղների մշակման համար, բացի աշխատանքային բռնիչներից, 
գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից 
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գրունտի հորատման համար 

25.73.40.330 Գայլիկոններ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից 
(բացի ալմաստից բնական կամ սինթետիկ, խեցեղենից, արագահատ պողպատից), 
բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից ապարների հորատման համար 

25.73.40.350 Գործիքներ գայլիկոնման համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.73.40.370 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար աշխատանքային մասով բնական 

կամ սինթետիկ ալմաստից, բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների 
բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից գրունտի 
հորատման համար 

25.73.40.400 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից 

25.73.40.440 Գործիքներ մետաղների ներտաշման համար (անցքալայնիչներ, եզրալայնիչներ) 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից, բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից 

25.73.40.450 Գործիքներ ներտաշման կամ միջաձգման համար այլ նյութերի (բացի մետաղներից) 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից (բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից), 
բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար, գործիքներից գրունտի հորատման համար 

25.73.40.480 Գործիքներ մետաղների միջաձգման համար (ձգում, փռում, միջաձգում ) 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից (բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից) 

25.73.40.500 Ֆրեզներ (ներառյալ որդնյակայինները) մետաղների մշակման համար 
աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված սկավառակներից, 
ձողերից, ծայրոցներից և համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի 
համահալվածքներից 

25.73.40.600 Ֆրեզներ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից 
25.73.40.610 Ֆրեզներ պոչամասով մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ 

մետաղներից (բացի մետաղախեցեղենից) 
25.73.40.650 Ֆրեզներ որդնյակային մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ 

նյութերից (բացի մետաղախեցեղենից) 
25.73.40.670 Ֆրեզներ մետաղների մշակման համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից (բացի 

մետաղախեցեղենից), բացի պոչամասերով ֆրեզից 
25.73.40.690 Ֆրեզներ այլ նյութերի մշակման համար, բացի մետաղներից 
25.73.40.700 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ 
25.73.40.710 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ մետաղների աշխատանքային մասով 

մետաղախեցեղենից, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, ծայրոցներից և 
համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի համահալվածքներից 

25.73.40.740 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ մետաղների աշխատանքային մասով այլ 
նյութերից, բացի կերմետներից 

25.73.40.790 Կտրիչներ մշակման համար շրջատաշիչ, այլ, բացի կտրիչներից մետաղների 
մշակման համար, աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից, 
հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

25.73.40.800 Գործիքներ փոխարինովի, այլ 
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25.73.40.810 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասով բնական կամ սինթետիկ 
ալմաստից 

25.73.40.830 Պտուտակիչներ, դրված շաղափիչի մեջ, աշխատանքային մասով այլ նյութերից ( 
բացի բնական կամ սինթետիկ ալմաստից), բացի աշխատանքային բռնիչներից, 
գործիքների բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

25.73.40.850 Գործիքներ ատամնահատման համար աշխատանքային մասով այլ նյութերից ( բացի 
բնական կամ սինթետիկ ալմաստից), բացի աշխատանքային բռնիչներից, 
գործիքների բռնիչներից, հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

25.73.40.870 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից, բացի 
չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, ծայրոցներից և համանման 
արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի համահալվածքներից 

25.73.40.890 Գործիքներ փոխարինովի, այլ, աշխատանքային մասերով այլ նյութերից 
25.73.5 Կաղապարներ. մետաղների ձուլման կաղապարարկղեր. կաղապարների ամրակման 

սալեր. կաղապարման ձևանմուշներ 
25.73.50 Կաղապարներ. մետաղների ձուլման կաղապարարկղներ. կաղապարների 

ամրակման սալեր. կաղապարման ձևանմուշներ 
 

 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

 -կաղապարարկղեր, որոնք օգտագործվում են մետաղների ձուլման արտադրության 
մեջ, կաղապարների տակդիր սալեր և ձուլման ձևանմուշներ (որոշ բացառումներով, 
որոնք կտրվեն հետագայում), բոլոր ձուլման կաղապարները, որոնք օգտագործվում 
են մետաղակոճղերի (որպես պատրաստի արտադրանք) ձուլման համար, 
մետաղներից (ներառյալ մետաղի փոշիներ, կարբիդներ և մետաղախեցեղենից 
նյութեր), ապակուց (ներառյալ հալված քվարց կամ սիլիկահողեր) կամ հանքային 
նյութերից (ցեմենտ, բետոն, լսնակուճ և այլն), ռետինից կամ պլաստիկ նյութերից: 
Ձուլակաղապարի հիմնական նշանակությունը կայանում է հալված նյութի պահումը 
որոշակի ձևերում, մինչև նրա պնդացումը, որոշ կաղապարներում նյութի վրա ճնշում 
է իրականացվում:  

 - կաղապարարկղեր մետաղների ձուլման համար, պատրստված թուջից կամ 
պողպատից` սովորական հիմնակմախքներ են, ուղղանկյունի կամ շրջանակաձև, 
որոնց մեջ պահվում է կաղապարը, ձևանմուշի շուրջը խտացված կաղապարման 
խառնուրդով 

- ձուլման տակդիրներ` սալեր, որոնք դրվում են ձուլակաղապարների տակ 

- ձուլման ձևանմուշներ, որոնց թվում են ձուլաձողերը, ձողային արկղերը, նմուշային 
սալերը և այլն, որոնք օգրագործվում են կաղապարման խառնուրդների 
նախապատրաստման համար (սովորաբար պատրաստվում են փայտից) 

- ձուլակաղապարներ մետաղների կամ մետաղների կարբիդների համար (բացի 
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կոճղակաղապարները). մետաղական ձուլակաղապարներ (մետաղակաղապարներ 
ճնշման տակ ձուլման համար), իրենցից ներկայացնում են մետաղական պատյան, 
բաղկացած երկու կամ ավելի կարգավորվող մասերից, որոնք վերարտադրում են 
պահանջվող արտադրատեսակների ձևը 

- ձուլակաղապարներ մետաղների կամ մետաղների կարբիդների համար (բացի 
կոճղակաղապարները). ձուլակաղապարներ, որոնք նախատեսված են ճնշման տակ 
ձուլման համար, բաղկացած են երկու միմյանց փոխադարձ լրացնող, մետաղական 
ձուլակաղապարներից, որոնց դատարկությունները համապատասխանում են 
պահանջվող արտադրատեսակների հակադարձ պատկերին, երբեմն երկու մասերը 
որոշակիորեն սեղմում են հալված մետաղը 

- ձուլակաղապարներ մետաղների կամ մետաղների կարբիդների համար (բացի 
կոճղակաղապարները). ձուլակաղապարներ մետաղական փոշիների եփման համար 
(սրանք տաքացվում են), օգտագործվում են նաև մետաղի կարբիդների կամ 
խեցեփոշիների եփման համար 

- գլանային ձուլակաղապարներ, կենտրոնախույս ձուլամեքենաների համար, թուջե 
խողովակների, թնդանոթների փողերի ձուլման համար 

- տպարանային տպագրական մեքենաների ձուլակաղապարներ, նախատեսված են 
առանձին տառերի, բացատների և այլն ձուլման համար, ստերեոտիպային 
տպագրական բլոկների և գալվանապլաստիկ թիթեղների տակդիրների 
կաղապարման համար 

- ձուլակաղապարներ ապակու համար` ձուլակաղապարներ ապակյա բլոկների, 
աղյուսների կամ սալահատակման սալերի համար և մամլակաղապարներ ապակյա 
կղմինդրների համար 

- ձուլակաղապարներ ապակու համար` շշերի ձուլակաղապարներ, ձեռքի կամ 
մեքենայացված աշխատանքի համար, ներառյալ ձուլակաղապարներ ոտնյակային 
շարժաբերով 

- ձուլակաղապարներ ապակու համար` ձուլակաղապարներ սնամեջ ապակյա 
արտադրատեսակների, մեկուսիչների և այլնի համար 

- ձուլակաղապարներ ապակու համար` ձուլակաղապարներ 
նախապատրաստվածքների համար, որոնք մշակվում են ապակեմշակման 
խառատային հաստոցների վրա 

- ձուլակաղապարներ ապակու համար` ձուլակաղապարներ, որոնք պատրաստվում 
են պողպատից կամ թուջից և նախատեսված են ոսպնյակների, ակնոցների 
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ապակիների և այլն պատրաստման համար 

- ձուլակաղապարներ հանքանյութերի համար` ձուլակաղապարներ խեցեղեն 
մածուկների համար, նախատեսված են աղյուսի, խողովակների և այլն 
արտադրության համար, նաև արհեստական ատամների կաղապարման համար 

- ձուլակաղապարներ հանքանյութերի համար` ձուլակաղապարներ բետոնից, 
ցեմենտից, ասբոցեմենտից արտադրատեսակների կաղապարման համար 
(խողովակներ, լոգնոցներ, սալահատակի սալեր և այլն), շինարարական պատրաստի 
կառուցվածքների պատրաստման համար (լուսամուտների շրջանակներ, առաստաղի 
հեծաններ, երկաթուղային կոճեր և այլն) 

- ձուլակաղապարներ հանքային նյութերի համար` ձուլակաղապարներ հղկանյութերի 
եռակալման համար, հղկող սկավառակների արտադրության մեջ 

- ձուլակաղապարներ հանքային նյութերի համար` ձուլակաղապարներ լսնակուճի 
(ալեբաստրի), սվաղների լուծույթների և թելքային խառնուրդների համար կամ 
արտաքին սվաղի տարբեր արտադրատեսակների` քանդակների, խաղալիքների և 
առաստաղի զարդարանքների ստացման համար 

- ձուլակաղապարներ ռետինի կամ պլաստմասսե նյութերի` պղպջակային 
ձուլակաղապարներ դողերի ռետինացման համար, բաղկացած են երկու 
կարգավորվող ձուլակաղապարներից, որոնք տաքացվում են գոլորշու կամ 
էլեկտրականության միջոցով, որոնք գրկում են յուրահատուկ օղակաձև պարկը, որն 
իր հերթին դողն ամուր սեղմում է կաղապարի մակերևույթին 

- ձուլակաղապարներ ռետինի կամ պլաստմասսե նյութերի` ձուլակաղապարներ 
կաղապարման կամ ռետինացման համար ռետինե տարբեր արտադրատեսակների  

- ձուլակաղապարներ ռետինի կամ պլաստմասսե նյութերի` ձուլակաղապարներ 
պլաստմասսե արտադրատեսակների պատրաստման համար, անկախ նրանց 
տաքացումից (կարող են աշխատել նյութի ինքնահոս մատուցմամբ կամ սրսկմամբ, 
կամ էլ ճնշման տակ մատուցմամբ) 

- ձուլակաղապարներ նախնական հաբավորման համար, դրանցում օգտագործվում է 
կաղապարման փոշիների սառը խտացում հաբերի ձևով, որոնք ունեն որոշակի քաշ և 
ձև ու պատրաստ են վերջնական կաղապարման, պատրաստի տեսք ստանալու 
համար 

 

Բացառվում է` 
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- նյութին հարվածի կամ սեղմման միջոցով ձև տվող դրոշմող մամլիչները (25.73.60) 

- մատրիցային ստվարաթղթերը, մատրիցները և լինոտիպային կաղապարները, 
որոնք պատկանում են 28.99.12.500 դիրքին 

- արտադրության մեջ (օրինակ ձեռնոցների) օգտագործվող կաղապարները, երբ 
նրանց ընկղմում են հեղուկ ռետինի, պլաստիկ նյութերի մեջ և այլն` դասակարգվում 
են ըստ պատրաստման նյութերի 

- գրաքարից կամ ածխածնի այլ տեսակից պատրաստված ձուլակաղապարները 
(23.99.19.700) 

- խեցեղեն նյութերից պատրաստված ցանկացած տեսակի ձուլակաղապարները 
(23.20.14.500, 23.20.14.909, 23.62.10) 

- ապակե ձուլակաղապարները (23.19.26.900) 

- կոճղակաղապարները (28.91.11.350) 

- ձուլակաղապարները, որոնք նախատեսված են մամլիչներում կամ կաղապարման 
ուրիշ մեքենաներում օգտագործելու համար,  դասակարգվում են որպես մեքենաների 
մասեր, որոնց համար նախատեսված են 

25.73.50.100 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար  
25.73.50.130 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար, բացի փայտե կաղապարներից 
25.73.50.150 Կաղապարարկղեր մետաղի ձուլման համար, փայտե 
25.73.50.200 Կաղապարներ մետաղների և մետաղների կարբիդների ձուլման համար փչումով 

կամ ճնշման տակ 
25.73.50.300 Կաղապարներ ձուլման համար մետաղների և մետաղների կարբիդների (բացի 

ձուլման կաղապարներից փչումով կամ ճնշման տակ և մետաղակաղապարներից) 
25.73.50.500 Կաղապարներ ապակու ձուլման համար  
25.73.50.600 Կաղապարներ հանքային նյութերի ձուլման համար  
25.73.50.700 Կաղապարներ ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման համար, փչումով կամ ճնշման 

տակ  
25.73.50.730 Կաղապարներ ռետինի ձուլման համար, փչումով կամ ճնշման տակ  
25.73.50.750 Կաղապարներ պլաստմասսայի ձուլման համար, փչումով կամ ճնշման տակ  
25.73.50.800 Կաղապարներ ձուլման համար, ռետինի կամ պլաստմասսայի, բացի 

կաղապարներից` փչումով կամ ճնշման տակ ձուլման համար 
25.73.6 Այլ գործիքներ 
25.73.60 Այլ գործիքներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- փափուկ կամ կոշտ ապարների հորատման համար գործիքներ, ներառյալ լեռնային 
սարքավորանքը, նավթահանքերի հորատման համար գործիքները, օրինակ՝ 
պարուրաձև հորատները, հորատների գլխիկները և հորատման մուրճերը 

- մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար գործիքներ, ներառյալ 
դրոշմոցները և մամլաձևերը սառը դրոշման կամ թերթավոր մետաղի մամլման 
համար, կռման դրոշմոցներ, ծակատման կամ հատման դրոշմոցներ և հաստոցների 
համար մամլաձևեր 

 

25.73.60.100 - 25.73.60.300 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 25.73.40 
ենթակարգի պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով: 

- մետաղների մշակման համար դանակներ և սայրեր՝ դանակներ և սայրեր 
հաստոցների գործիքների մեջ տեղադրելու համար, օրինակ՝ անցքակոկիչների կամ 
ֆրեզների մեջ, դանակներ գիլյոտինային մկրատների կամ մեխանիկական 
մկրատների համար, թերթավոր մետաղների, մետաղալարերի, ձողերի և այլն 
կտրման համար 

- բնափայտի մշակման համար դանակներ և սայրեր՝ դանակներ և սայրեր ռանդող և 
համանման փայտամշակման հաստոցների համար, սայրեր նրբատախտակների 
ռանդման հաստոցների համար 

25.73.60.400 - 25.73.60.600 ստորադիրքերը ներառում են չամրակցված 
դանակներ և կտրող սայրեր, ուղղանկյուն, շրջանաձև կամ այլ ձևի, մեքենաների կամ 
մեխանիկական սարքավորանքի համար (չեն ներառվում 25.73.10, 25.73.20, 25.73.30 
ենթակարգերում թվարկված ձեռքի գործիքների համար դանակները կամ սայրերը) 

- խոհանոցային սարքավորանքի կամ սննդի արդյունաբերության մեջ օգտագործվող 
մեքենաների համար դանակներ և սայրեր, ինչպիսիք են՝ կենցաղում օգտագործվող 
կամ մսագործների, հրուշակագործների կողմից օգտագործվող սարքավորանքի և 
մեքենաների համար դանակները կամ կտրիչները (օրինակ՝ մսաղացների, 
բանջարահատիչների, հացահատիչների, երշիկեղենի պատառահատիչների համար 
դանակները) 

- գյուղատնտեսությամ, այգեգործության, անտառային տնտեսության մեջ 
օգտագործվող մեքենաների համար դանակներ և սայրեր, օրինակ՝ արմատների 
մանրիչների, ծղոտահատիչների և այլն, սիզամարգահնձիչների դանակներ և սայրեր, 
հավաքող կամ հնձող մեքենաների դանակներ և դանակների սեգմենտներ (չի 
ներառվում գութանների համար դանակները և ցաքանների համար սկավառակները)  
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- այլ մեքենաների կամ մեխանիկական սարքավորանքի դանակներ կամ սայրեր, 
օրինակ՝ կաշվի մակերևույթի բաժանման, կտրման, հատման համար դանակները և 
սայրերը 

- թղթի, գործվածքի, պլաստմասսայի կտրման, ծխախոտի մանրացման համար 
նախատեսված մեքենաների դանակներ և սայրեր 

- սկավառակներ, ձողեր, ծայրոցներ չամրակցված և համանման 
արտադրատեսակներ գործիքների համար, պատրաստվում են, հիմնականում, 
սկավառակի, ձողերի, օղակների, ծայրոցների ձևով, տարբերվում են մեծ 
ամրությամբ, նույնիսկ տաք վիճակում և մեծ կարծրությամբ, որոնց շնորհիվ այդ 
արտադրատեսակները եռակցվում են կամ զոդակցվում պինդ զոդանյութով կամ 
ամրացվում են սեղմիչ հարմարանքներով խառատային, ֆրեզային հաստոցներին, 
գայլիկոնիչներին, դրոշմոցներին և այլ մետաղների կամ այլ պինդ նյութերի մշակման 
համար հատիչ սարքավորանքին (այստեղ չեն ներառվում, եթե դրանք արդեն 
տեղադրվել են սարքավորանքի վրա, այդ դեպքում ներառվում են այդ 
սարքավորանքի խմբավորումներում) 

Բացառվում է՝ 

- գործիքների համար խեցեգործական սկավառակները, ձողերը, ծայրոցները և այլն 
(23.44.1) 

- ավազաշիթային ծայրափողակները և մեքենաների այլ մաշակայուն մասերը 
եռակալված պինդ համահալվածքներից ( 28 հատված) 

- ապակեթելքի արտաձգման համար դրոշմոցները (28.99.20) 

- արհեստակամ թելքի արտամղման համար մանածագործական սկավառակները 
(28.94.51) 

25.73.60.200 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար 
25.73.60.230 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար աշխատանքային մասով 

բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, ներառյալ մասերը, բացի աշխատանքային 
բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

25.73.60.240 Կորզաններ մետաղի կորզման կամ արտամղման համար այլ նյութերից 
աշխատանքային մասով, բացի չամրակցված սկավառակներից, ձողերից, 
ծայրոցներից և համանման արտադրատեսակներից մետաղախեցեղենի 
համահալվածքներից 

25.73.60.300 Ներդիրներ գործիքների համար կազմովի չամրակցված մետաղախեցեղենից և 
կերմետներից 

25.73.60.400 Սկավառակներ, ձողեր, ծայրոցներ չամրակցված և համանման արտադրատեսակներ 
գործիքների համար, բացի այլ գործիքների համար կազմովի ներդիրներից 
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25.73.60.430 Սկավառակներ չամրակցված և համանման արտադրատեսակներ գործիքների 
համար 

25.73.9 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.73.99 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.73.99.000 Գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.9 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ 
25.91 Պողպատե տակառներ և համանման տարողություններ 
25.91.1 Պողպատե տակառներ և համանման տարողություններ 
25.91.11 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, կանիստրներ, արկղեր և համանման 

տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, 
թուջից կամ պողպատից, 50 լիտր և ավել, բայց  300 լիտրից ոչ ավել 
տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- թերթավոր մետաղից պատրաստված տարողություններ (բեռնարկղեր) 50լ-ից ոչ 
պակաս, բայց 300լ-ից ոչ ավել տարողությամբ, որոնք սովորաբար օգտագործվում են 
փոխադրումների և ապրանքների փաթեթավորման համար, ինչպես նաև անշարժ 
տեղադրված բեռնարկղեր՝ նավթի տակառներ, բենզինի կանիստրներ, կաթի համար 
ֆլյագներ, սպիրտի, լատեքսի, կաուստիկ սոդայի, կալցիումի կարբիդի, ներկերի և այլ 
քիմիական ազդակների համար տակառներ, կարող են ունենալ օղագոտիներ կամ այլ 
հարմարանքներ տեղափոխումը հեշտացնելու համար կամ դրանցով ամրացնելու 
համար, կարող են ունենալ ծորակներ, ագույցներ, կափարիչներ և այլ փակող 
սարքեր, դրանց լցնելը և դատարկելը հեշտացնելու համար 

- տակառներ և համանման տարողություններ մեկուսացված կրկնակի պատերի կամ 
հատակի օգնությամբ, այն պայմանով, որ դրանց մեջ չլինեն պատերի միջով 
տաքացնող կամ սառեցնող հեղուկի շրջանառություն կատարելու համար սարքեր 
(նման սարքերով բեռնարկղերը բացառվում են) 

 

Բացառվում է՝ 

- 300 լ-ից ավելի տարողությամբ մետաղական տարողությությունները (25.29.11) 

- մեկ կամ ավելի տրանսպորտով տեղափոխելու համար հատուկ պատրաստված և 
սարքավորված բեռնակղերը (29.20.21) 
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- վակուումային անոթներն իրենց հենամարմինների հետ միասին (32.99.59) 

- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 

25.91.11.000 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, կանիստրներ, արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, թուջից 
կամ պողպատից, 50 լիտր և ավել, բայց 300 լիտրից ոչ ավել տարողությամբ, 
չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքով  

25.91.12 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ (բացի զոդվածքով կամ 
կողածռվածքով փակվող բանկաներից), արկղեր և համանման տարողություներ 
ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, թուջից կամ 
պողպատից, 50 լիտրից պակաս տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական 
կամ ջերմային սարքավորանքով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 50 լ-ից պակաս տարողությամբ տարողություններ 

 

25.91.11 ենթակարգի պարզաբանումները կիրառելի են այս ենթակարգի համար: 

Բացառվում է՝ 

- հեղուկացված և սեղմված գազերի համար մետաղական բալոնները (25.29.12) 

- անկիզելի պահարանները, դրամ կամ փաստաթուղթ պահելու համար չայրվող 
արկղերը (25.99.21) 

- 25.99.22 ենթակարգում ներառված արտադրատեսակները 

- վակուումային անոթներն իրենց հենամարմինների հետ համալիր  

- կենցաղային կամ խոհանոցի բեռնարկղերը (25.99.12) 

- թեթև տարողությունները (50 լ-ից պակաս) (25.92.11) 

25.91.12.000 Ցիստեռններ, տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ (բացի զոդվածքով կամ 
կողածռվածքով փակվող բանկաներից), արկղեր և համանման տարողություներ 
ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), երկաթից, թուջից կամ պողպատից, 
50 լիտրից պակաս տարողությամբ, չհանդերձված մեխանիկական կամ ջերմային 
սարքավորանքով  

25.91.9 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.91.99 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
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կողմից   
25.91.99.000 Պողպատե տակառների և համանման տարողությունների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.92 Թեթև մետաղական տարա 
25.92.1 Թեթև մետաղական տարա 
25.92.11 Պահածոյի բանկաներ զոդվածքով կամ կողածռվածքով փակվող, երկաթից կամ 

պողպատից, 50 լիտրից պակաս տարողությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 50 լ-ից պակաս տարողությամբ մետաղական թեթև տարողություններ՝ 
պահածոների բանկաներ, փոքր բեռնարկղեր՝ արկղեր, բիդոններ, բանկաներ և այլն, 
որոնք հիմնականում օգտագործվում են կարագի, կաթի, գարեջրի, պահածոների, 
մրգերի և մրգահյութերի, թեյի, հրուշակեղենի, ծխախոտի, սիգարետների, կոշիկի 
փայլաքսուքի, դեղերի առևտրային փաթեթավորման համար  

 

Բացառվում է՝ 

- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- թխվածքների համար բանկաները և կենցաղային կամ խոհանոցային համանման 
բեռնարկղերը (25.99.12) 

- սիգարների տուփերը, գլանատուփերը, դիմափոշու տուփերը, գործիքային արկղերը 
և համանման բեռնակղերը անձնական կան մասնագիտական օգտագործման համար 
(25.99.12) 

25.92.11.300 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար օգտագործվող 
տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, մթերքի և խմիչքի համար 

25.92.11.330 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար օգտագործվող 
տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, սննդամթերքի համար 

25.92.11.350 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, պահածոյացման համար օգտագործվող 
տեսակի, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, խմիչքի համար 

25.92.11.500 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից (բացի մթերքի և խմիչքի պահածոյացման 
համար օգտագործվողից), 50 լ-ից պակաս տարողությամբ 

25.92.11.530 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, 
աերոզոլների համար 

25.92.11.550 Բանկաներ պահածոների սև մետաղներից (բացի մթերքի և խմիչքի պահածոյացման 
համար օգտագործվողից), 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, այլ 

25.92.12 Ալյումինե տակառներ, թմբուկներ, բանկաներ, արկղեր և համանման 
տարողություներ ցանկացած նյութերի համար (բացի գազերից), 300 լիտրից ոչ 
ավել տարողությամբ  
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25.91.11, 25.91.12 և 25.92.11 ենթակարգերի պարզաբանումները կիրառելի են 

տվյալ ենթակարգի համար որոշակի փոփոխություններով: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ալյումինե տակառներ, թմբուկներ, օգտագործվում են կաթի, գարեջրի, գինու և 
այլնի տեղափոխման համար 

- ալյումինե բանկաներ և արկղեր, օգտագործվում են սննդամթերքի փաթեթավորման 
համար 

- կարծր խողովակային բեռնարկղեր, օրինակ՝ դեղաբուժական արտադրանքի համար 
և խողովակային բեռնարկղեր քսուքների, ատամի մածուկների համար, որոնց 
արտաքին տրամագիծը չի գերազանցում 40 մմ-ը 

 

Բացառվում է՝ 

- 15.12.12 ենթակարգի արտադրատեսակները  

- թեյի արկղերը, սիգարի պատյանները և համանման արկղերը և տարողությունները 
կենցաղային և խոհանոցի համար (25.99.12) 

- 25.99.22     ենթակարգի արտադրատեսակները 

- գեղազարդ արկղերը (25.99.24) 

- մեկ կամ ավելի տրանսպորտով տեղափոխելու համար հատուկ պատրաստված և 
սարքավորված բեռնակղերը (29.20.21) 

- վակուումային բալոնները (32.99.59) 

- սիգարի փաթեթները, դիմափոշու արկղերը, գործիքների համար պատյանները և 
համանման տարողությունները անձնական և մասնագիտական օգտագործման 
համար (25.99.29)  

25.92.12.100 Տարողություններ ալյումինից գլանային ծալովի, 300 լ-ից ոչ ավելի տարողությամբ, 
ցանկացած նյութի համար, բացի հեղուկացված և սեղմված գազից 

25.92.12.300 Տարողություններ ալյումինից գլանային ոչ ծալովի, 300 լ-ից ոչ ավելի տարողությամբ, 
ցանկացած նյութի համար, բացի հեղուկացված և սեղմված գազից, աերոզոլից 
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25.92.12.500 Տարողություններ ալյումինից 50 լ-ից ոչ պակաս, բայց 300 լ-ից ոչ ավել 
տարողությամբ, այլ, բացի գլանայինից, ցանկացած նյութի համար, բացի 
հեղուկացված և սեղմված գազից 

25.92.12.600 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ, աերոզոլների համար 

25.92.12.800 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, ցանկացած նյութի 
համար, բացի հեղուկացված և սեղմված գազից 

25.92.12.830 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, մթերքի համար 
25.92.12.850 Տարողություններ ալյումինից, 50 լ-ից պակաս տարողությամբ, խմիչքների համար 
25.92.12.890 Տարողություններ (բեռնարկղեր) ալյումինից խողովակավոր կարծր, 50 լ-ից պակաս 

տարողությամբ, այլ 
25.92.13 Խցաններ թագակերպ և խցափակիչներ, թասակներ և կափարիչներ ոչ 

թանկարժեք մետաղներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մետաղական խցաններ, թասակներ և կափարիչներ, օրինակ՝ թագակերպ 
կափարիչներ, թասակներ և կապարակնիքներ, պտուտակային խցաններ, թասակներ 
և կափարիչներ, մղլակով, զսպանակային և այլ տեսակների, որոնք օգտագործվում 
են գարեջրի շշերի, հանքային ջրերի, մուրաբայի բանկաների, խողովակային 
բեռնարկղերի խցանման կամ փակման համար 

- խիցեր մետաղական թմբուկների համար 

- լցովի, կաթիլային, հակակաթիլային խցաններ լիկյորների, յուղերի, դեղերի և այլ 
շշերի համար 

- կաթի և այլ շշերի պոկովի կափարիչներ, կապարե կամ անագե նրբաթաղանթից 
հավաքովի կափարիչներ շամպայնի և գինու շշերի համար 

- թերթավոր մետաղից կտրված և պաշտպանության համար խիցի վրա ամրացված 
կափարիչներ խիցերի համար սկավառակների տեսքով 

- հատուկ մետաղալարային ամրաններ, որոնք օգտագործում են շամպայնի շշերի 
խցանների պաշտպանության համար  
- բոլոր տեսակի կապարակնիքներ, պատրաստված կապարի կամ անագի թերթերից 
փաթեթավորման արկղերի, շենքերի, երկաթուղային վագոնների, շարժական 
միջոցների և այլն պաշտպանության համար, ներառյալ երաշխիքային կնիքները 

- պաշտպանական հարմարանքներ արկղերի անկյունների համար  

- փաթեթների և համանման բեռնարկղերի փաթեթավորման համար ամրակապեր 

- խմիչքների և պահածոների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից կափարիչներ, 
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դրանց հանելու համար օղակներով 

25.92.13.300 - 25.92.13.700 դիրքերի համար կիրառելի են 25.92.13 
ենթակարգի պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով: 

 

Բացառվում է՝ 

- զսպանակային և լծակային խցանները, հիմնականում կազմված պլաստմասսայից, 
ճենապակուց և այլն 

25.92.13.300 Խցաններ թագակերպ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.92.13.500 Խցաններ, խիցեր, թասակներ և կափարիչներ կապարից կամ ալյումինից 21մմ-ից 

ավելի տրամագծով 
25.92.13.700 Խցաններ, խիցեր, թասակներ և կափարիչներ այլ ոչ թանկարժեք մետաղներից, 

բացի կապարից և ալյումինից 21մմ-ից ավելի տրամագծով 
25.92.9 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.92.99 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.92.99.000 Թեթև մետաղական տարայի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.93 Մետաղալարե արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ 
25.93.1 Մետաղալարե արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ 
25.93.11 Մետաղալար ոլորած, մետաղաճոպաններ, հյուսած քուղեր, առասաններ և 

համանման արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից, առանց 
էլեկտրական մեկուսապատվածքի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ճոպաններ, ստացված մեկ կամ մի քանի մետաղալարերի պինդ հյուսումից, ինչպես 
նաև այդ ճոպանները միմյանց հետ ոլորումից, ունեն շրջանաձև լայնական հատվածք, 
փակ կառուցվածքի ճոպաններն ունեն մեկ կամ մի քանի արտաքին շերտեր, 
կազմված ամբողջովին կամ մասնակի շղթայակցած մետաղալարերով, այնպես, որ 
ճոպանի արտաքին մակերևույթը պաշտպանված է լինում ջրից և արտաքին 
ազդեցություններից 

- քուղեր, որոնք ունեն ուղղանկյուն (այդ թվում քառակուսի) լայնական հատվածք, 
ստացվում են մետաղալարերի ոլորումից  

Տվյալ արտադրատեսակները կարող են լինել կտրատված կամ առանց դրա, ունենալ 
կեռիկներ, օղակներ, զսպանակակեռիկներ, դարձյակներ, սեղմիչներ, կողպեքներ և 
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այլն (եթե դրանց արդյունքում չեն ձեռք բերում այլ խմբավորումների 
արտադրատեսակների հատկություններ), օգտագործվում են բեռների բարձրացման 
համար (ամբարձիչների, կարապիկների, բլոկերի, վերհանների հետ համատեղ) 
լեռնային գործերում, հանքերի մշակման ժամանակ, ծովային գործերում և այլն, 
քարշակման համար, կայմերի, աշտարակների տեղադրման և ամրացման համար, 
ցանկապատման համար, քարհատ աշխատանքներում: 

 

Բացառվում է՝ 

- փշոտ մետաղալարերը և ոչ ամուր ոլորված, ոչ փշոտ, զուգտակ մետաղալարերը, 
որոնք օգտագործվում են ցանկապատերի համար (25.93.12) 

- էլեկտրական մեկուսացված մալուխը (27.31.1) 

- արգելակման մալուխները, արագարար և համանման մալուխները, պիտանի 
ավտոմեքենաների շարժիչների մեջ օգտագործելու համար (29.32.30) 

25.93.11.300 Մետաղալար ոլորված, ճոպաններ, ներառյալ կցամասերով միացվածները, սև 
մետաղներից, բացի էլեկտրական մեկուսացված մալուխից 

25.93.11.310 Մետաղալար ոլորված սև մետաղներից 
25.93.11.320 Մետաղակորդ սև մետաղներից 
25.93.11.330 Ճոպաններ սև մետաղներից 
25.93.11.500 Քուղեր հյուսված, առասաններ և արտադրատեսակներ համանման սև մետաղներից, 

բացի մեկուսացված էլեկտրական մալուխից 
25.93.12 Փշալար երկաթից կամ պողպատից. ոլորած մետաղալար, մետաղաճոպաններ, 

հյուսած քուղեր և համանման արտադրատեսակներ պղնձից կամ ալյումինից, 
առանց էլեկտրական մեկուսապատվածքի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- օղագոտային պողպատի և մետաղալարի հետևյալ տեսակները՝ 

- փշալարեր, կազմված միմյանց հետ ազատ ոլորված պողպատի լարերից, փշերով 
կամ երբեմն իրար մոտ դասավորված ժապավենային մետաղների սրված կտորներով 

- տափակ նեղ շերտեր կամ մետաղալարեր քառթվածքներով, օգտագործվում է 
փշալարերի նման 

- ոլորված օղագոտային ժապավեն կամ միտակ մետաղալար, որոնք կարող են 
ունենալ կամ չունենալ ատամներ 



1643 
 

- ազատ ոլորված մետաղալար, կազմված երկու պողպատե լարերից, օգտագործվում 
է ցանկապատման համար 

- «դաններտս» կոչվող կամ համանման փշալարերից ցանկապատեր, որոնք 
ամրացված են լինում մետաղական կամ փայտե սյուների հետ և օգտագործվում են 
հիմնականում ռազմական նպատակներով 

- հաղորդալար, ճոպաններ պղնձից, կարող են ունենալ նաև պողպատից կամ այլ 
մետաղներից ջիղեր, սակայն պղինձը միշտ պետք է գերակշռող լինի  

 

- ճոպաններ, հաղորդալարեր և համանման արտադրատեսակներ ալյումինից առանց 
էլեկտրական մեկուսացման, կարող են ունենալ պողպատից կամ մետաղներից կորդ, 
այն պայմանով, որ ալյումինը կշռով գերազանցի դրանց 

 

25.93.11 ենթակարգի պարզաբանումները կիրառելի են տվյալ դիրքի համար 
որոշակի փոփոխություններով: 

Բացառվում է՝ 

- ամուր ոլորված ճոպանները, որոնք երբեմն նույնպես կիրառվում են 
ցանկապատման համար (25.93.11) 

- հաղորդալարերը և մալուխները մեկուսացված (27.31.1) 

25.93.12.300 Փշալար և նյութեր ցանկապատման համար, այլ, սև մետաղներից 
25.93.12.500 Հաղորդալար բազմաջիղ, ճոպաններ, քուղեր հյուսած պղնձից, բացի փշալարից, ոչ 

ամուր ոլորած մետաղալարից, երկակի հյուսված մետաղալարից, էլեկտրական 
մեկուսացված մալուխից 

25.93.12.700 Հաղորդալար բազմաջիղ, ճոպաններ ալյումինից, բացի փշալարից, ոչ ամուր ոլորած 
մետաղալարից, երկակի հյուսված մետաղալարից, էլեկտրական մեկուսացված 
մալուխից 

25.93.13 Մետաղե գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր երկաթե, պողպատե 
կամ պղնձե լարից. սվաղի համար մետաղական ցանցեր երկաթից, պողպատից 
կամ պղնձից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- սև մետաղներից գործվածք (ներառյալ անսահման ժապավենը), պատրաստվում է, 
հիմնականում, մեքենայի օգնությամբ կամ ձեռքով պողպատի մետաղալարերը 
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ոլորելու եղանակով 

 

«Գործած արտադրատեսակներ (գործվածք)» տերմինը վերաբերվում է մետաղալարից 
միայն այն արտադրատեսակներին, որոնք պատրաստվում են նույն եղանակով, ինչ 
որ մանածագործվածքային գործած արտադրատեսակները: Գործվածքը սովորաբար 
ունի հարթ հյուսվածք, սակայն կարող է ունենալ նաև սարժային կամ այլ հյուսվածք: 
Միջնաթելն իրենից ներկայացնում է անընդհատ հյուսք, որն անցնում է հիմքի 
լայնքով: Գործվածքը մշակվում է անընդհատ գործող ջուլհակային հաստոցներով: 
Հյուսքերի հատման տեղը սովորաբար ուժեղացվում է, օրինակ՝ լրացուցիչ հյուսքի 
միացման եղանակով: Գործվածքը թողարկվում է գալարափաթեթներով կամ 
թերթերով:  

 

25.93.13.200 – 25.93.13.400 ստորադիրքերը ներառում են՝ 

- մետաղալարից վանդակներ, որտեղ առանձին մետաղալարերը հատման տեղերում 
եռակցվում են կամ լրացուցիչ մետաղալարի օգնությամբ կապվում են, օգտագործվում 
են տարբեր նպատակներով, օրինակ՝ շատ նյութերի լվացման, չորացման և զտման 
համար, ցանկապատերի, սննդամթերքի պահպանման համար ցանցերի, 
միջատներից պաշտպանման ցանցերի, մեքենայական սարքավորանքի 
պաշտպանական ցանկապատերի, տրանսպորտային ժապավենների, դարակների, 
ներքնակների, կահույքի պաստառների, մաղերի պատրաստման համար, ինչպես 
նաև երկաթբետոնի ամրանավորման համար 

«Մետաղալար» տերմինը նշանակում է ցանկացած լայնական հատվածքի 
արտադրատեսակներ, որոնք պատրաստված են տաք և սառը կաղապարումով, 16 
մմ-ից ոչ ավելի լայնական հատվածքի առավելագույն չափով 

- հատիչակորզանման մետաղական թերթ սև մետաղներից, իրենից ներկայացնում է 
շեղանկյուն անցքերով ցանցի տեսքով արտադրատեսակ՝ ստացված թերթավոր կամ 
շերտավոր մետաղի ձգման եղանակով, որի մեջ արվում են զուգահեռ մակահերձեր, 
բավականին կարծր են և ամուր և օգտագործվում են ցանկապատերի համար, 
հետիոտի համար կամուրջների երեսարկման համար կամ շինարարական նյութերի 
ամրանավորման համար (օրինակ՝ բետոնի, սվաղի, ապակու և այլն) 

- պղնձից մետաղական գործվածք՝ անսահման ժապավեններ, պատրաստված 
մետաղալարի գործվածքից, օգտագործվում են երկարացանցային թղթասարք 
մեքենաներում խոնավ խյուսի հեռացման համար, մետաղական գործվածքի հիմքը 
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հանդիսացող թելերը տեխնիկական պատճառներով սովորաբար պատրաստվում են 
ֆոսֆորային բրոնզից, իսկ միջնաթելերը՝ արույրից (եթե այս դիրքին պատկանող 
մետաղալարի գործվածքից արտադրատեսակները միացված են լինում այլ սարքերի 
հետ՝ կազմելով մեքենաների մասեր, ապա դրանք չեն ներառվում տվյալ 
ենթակարգում) 

- պղնձալարից վանդակներ և ցանցեր, հատիչակորզանման թերթեր պղնձից, 
օգտագործվում են էլեկտրական վանդակների համար, իսկ արույրից 
հատիչակորզանման թերթերն օգտագործվում են մաքրող սարքավորանքի մեջ 
(օրինակ ցամաքուրդ վանդակների համար) 

Բացառվում է՝ 

- լարացանցից արտադրատեսակները (25.99.29) 

- մետաղալարից գործվածքը, որն օգտագործվում է ձեռքի մաղերում և վանդակներում 
(32.99.59) 

- հագուստի կամ կահույքի գործվածքի համար օգտագործվող մետաղական թելերից 
գործվածքային արտադրատեսակները (13.96.12) 

- լարացանցով ամրանավորված պլաստիկը և անկիզաքարը, ամրանավորված 
ապակին, հերձանային վահանը, տանիքածածկի ստվարաթղթե վահանները, 
սովորաբար ներծծված ձյութով և ամրանավորված լարացանցով  

- մետաղալարի գործվածքը, պատրաստված մեքենայական սարքավորանքի տեսքով, 
օրինակ՝ այլ նյութերի հետ հավաքման եղանակով 

25.93.13.100 Գործվածք մետաղական հյուսած, ներառյալ մեքենաների համար ժապավենները 
չընդհատվող սև մետաղներից 

25.93.13.130 Ժապավեններ մեքենաների համար անընդհատ սև մետաղներից 
25.93.13.150 Գործվածք մետաղական հյուսված սև մետաղներից, այլ, բացի ժապավեններից 

մեքենաների համար չընդհատվող 
25.93.13.200 Վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր 100 սմ 2–ից ոչ պակաս անցքերի չափերով, 

եռակցված հատման տեղերում, պողպատալարից 3 մմ-ից ոչ պակաս լայնակի 
հատվածքի չափով, թղթի զանգվածի հավելումով ցեմենտացման և սվաղման համար 

25.93.13.300 Վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, եռակցված հատման տեղերում, 
պողպատալարից 3 մմ-ից ավելի լայնակի հատվածքի չափով, թղթի զանգվածի 
հավելումով ցեմենտացման և սվաղման համար 

25.93.13.400 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, այլ 
25.93.13.430 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, այլ, 

պատվածքով, բացի պլաստմասսայից 



1646 
 

25.93.13.450 Գործվածքներ, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր, պողպատալարից, 
պլաստմասսայի պատվածքով 

25.93.13.500 Թերթ հատիչակորզանման սև մետաղներից 
25.93.13.600 Գործվածք մետաղական, ներառյալ չընդհատվող ժապավենները պղնձից, 

վանդակներ և ցանցեր պղնձալարից, թերթ հատիչակորզանման պղնձից 
25.93.14 Մեխեր, կոճգամներ, գծագրական կոճակներ, մետաղակապեր և համանման 

արտադրատեսակներ  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մեխեր, կոճակներ, ճարմանդներ և համանման արտադրատեսակներ, որոնք 
պատրաստվում են հետևյալ եղանակներով՝ պահանջվող հաստությամբ մետաղալարի 
սառը մամլմամբ (այդպիսի մետաղալարային մեխերն ունենում են տափակ կամ 
կլորացված գլխիկներ, որոշ մասը լինում է առանց գլխիկի և երկու կողմից սրված), 
պահանջվող հաստությամբ երկաթե նախապատրաստվածքների կռման (ձեռքով կամ 
մեքենայական) եղանակով, թերթավոր կամ շերտավոր մետաղներից կտրատման 
եղանակով, մեքենաներում ձողերի տաք գլոցմամբ, որտեղ միաժամանակ 
ձևավորվում են մեխի ձողը և գլխիկը, ոչ մեծ մետաղական օղակից գլխիկի դրոշմամբ, 
ընդ որում նախօրոք պատրաստված ձողը միաժամանակ միացվում է գլխիկին և 
ձուլման եղանակով  

- մեխերի, կեռաբևեռների այլ հատուկ տեսակներ՝ կռված ճարմանդներ, որոնք 
օգտագործվում են քարե շարվածքի, ծանր անտառանյութի և այլնի ամրապնդման 
համար, կեռաբևեռներ, որոնք կիրառվում են ռելսերը փայտակոճերին միացնելու 
համար, ծալքավորված մեխեր մի եզրը ատամնաքերթերով, օգտագործվում են 
փայտե մանրակների միացման համար, օղակներով կամ կեռերով մեխեր, որոնք 
պատրաստվում են թերթավոր մետաղի դրոշմամբ կամ կռմամբ, մի ծայրը լինում է 
սրված, իսկ մյուսը ծռված է ուղիղ անկյան տակ կամ օղակի ձևով, օգտագործվում են 
տարբեր առարկաների կախման համար, գծագրական կոճակներ (սևեռակներ) 
տափակ կամ կլորացրած գլխիկներով, սանդերքային ասեղներ մանածագործական 
սանդերքագզման մեքենաների համար 

Վերը թվարկված բոլոր արտադրատեսակները ներառվում են այս խմբավորման մեջ 
անկախ նրանից, ունեն գլխիկներ գունավոր մետաղներից կամ այլ նյութերից 
(ճենապակի, ապակի, փայտ, կաուչուկ, պլաստմասսա և այլն), թե չունեն, դրվագված 
են, պատված են պղնձով, արծաթապատված են, ոսկեպատված են, լաքապատված 
են կամ պատված են այլ նյութերով, թե ոչ: Այստեղ են ներառվում նաև համանման 
արտադրատեսակներ պղնձից, երկաթե կամ պողպատե ձողով, բայց պղնձե գլխիկով 
մեխեր և համանման արտադրատեսակներ ալյումինից: 
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Բացառվում է՝ 

- պտուտակով կեռերը, պտուտակով օղակները և պարուրակահանված այլ 
արտադրատեսակները (25.94.1)  

- պահունակներով ճարմանդները (25.99.23) 

- կոշիկի համար կրնկատակերը, ամրակման մեխերով նկարների համար կեռերը, 
գոտիների համար ճարմանդները (25.99.29) 

25.93.14.100 Կոճակներ գծագրական (սևեռակներ) սև մետաղներից, առանց գլխիկի պղնձից և 
պղնձի համահալվածքներից 

25.93.14.200 Մեխեր, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, շերտերով կամ 
գլանափաթեթներով, առանց գլխիկի պղնձից և պղնձի համահալվածքներից 

25.93.14.300 Մեխեր, ստացված սառը դրոշմման եղանակով մետաղալարերից, պատրաստված 
զանգվածում 0,5%-ից ոչ պակաս ածխածին պարունակող պողպատից, մխված, ոչ 
շերտերով և հակերով, առանց գլխիկի պղնձից և պղնձի համահալվածքներից 

25.93.14.400 Մեխեր, կոճակներ, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, 
ցինկապատված 

25.93.14.500 Մեխեր, կոճակներ, ստացված սառը դրոշմման եղանակով պողպատալարից, 
մետաղալարից, հակերով կամ գալարափաթեթներով, այլ 

25.93.14.600 Մեխեր, կոճակներ, մեխեր և ճարմանդներ ակոսավոր, առանց գլխիկի պղնձից և 
պղնձի համահալվածքներից, բացի մետաղալարից սառը դրոշմման եղանակով 
ստացվածներից, շերտավոր ճարմանդներից 

25.93.14.700 Մեխեր, կոճակներ (ներառյալ գծագրականը), ճարմանդներ և արտադրատեսակներ 
համանման պղնձից կամ սև մետաղներից պղնձե գլխիկներով, բացի շերտավոր 
ճարմանդներից 

25.93.14.800 Մեխեր, կոճակներ, պտուտակներ, հեղույսներ, պնդօղակներ, կեռեր 
ներպտուտակային, գամեր, սեպիկներ, երիթակներ, տափօղակներ, ճարմանդներ և 
արտադրատեսակներ համանման ալյումինից, բացի շերտավոր ճարմանդներից 

25.93.15 Մետաղալար, հալքալցման ձողիկներ, ձողեր, թիթեղներ և էլեկտրոդներ 
պատվածքով կամ հալանյութային միջաձողով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մետաղալար, ձողիկներ, խողովակներ, սկավառակներ, էլեկտրոդներ և համանման 
արտադրատեսակներ ոչ ազնիվ մետաղներից կամ մետաղական կարբիդից, 
օգտագործվում են զոդման համար, այդ թվում պինդ զոդանյութով, եռակցման և 
մետաղների և մետաղական կարբիդի նստեցման համար, այն պայմանով, որ դրանք 
պատված են դյուրահալ նյութերով կամ մատակարարված են այդպիսի նյութերից 
միջաձողերով (չեն ներառվում մետաղալարը, ձողիկները, խողովակները, 
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սկավառակները, էլեկտրոդները և համանման արտադրատեսակները ոչ ազնիվ 
մետաղներից, որոնք պատված չեն դյուրահալ նյութերով և չունեն դրանցից 
միջաձողեր)  

- մետաղալարեր և ձողիկներ, ստացված ոչ ազնիվ մետաղներից փոշիների 
արտամղմամբ (սովորաբար, նիկել), շեղջաքարացված կապող նյութի հետ 
պլաստմասսայի հիմքով և օգտագործվող տարբեր նյութերի վրա մետաղի 
փոշիացմամբ  

 

Բացառվում է՝ 

- զոդանյութի համար միջաձողով մետաղալարը և ձողիկները, որոնք դյուրահալ 
նյութից բացի կազմված են զանգվածում 2%-ից ավելի քաշով թանկարժեք մետաղ 
պարունակող համահալվածքից  

25.93.15.100 Էլեկտրոդներ ոչ թանկարժեք մետաղների պատվածքով, էլեկտրաաղեղային 
եռակցման համար օգտագործվող 

25.93.15.500 Ձողիկներ հավելանյութային պատվածքով և մետաղալար էլեկտրոդային, 
նախատեսված զոդման համար, այդ թվում պինդ զոդանյութով զոդման համար, կամ 
գազային եռակցման համար, ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի զոդանյութի համար 
միջնաձողով մետաղալարից և ձողիկներից, կազմված դյուրահալ նյութից, բացի 
կշռում 2%-ից ավելի որևէ թանկարժեք մետաղ պարունակող համահալվածքից 

25.93.15.700 Մետաղալար, ձողիկներ և արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք 
մետաղների եռակալված փոշուց, փոշիացմամբ մետաղապատման համար 
օգտագործվող 

25.93.16 Զսպանակներ և զսպանակների համար թիթեղներ երկաթից կամ պողպատից. 
զսպանակներ պղնձից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սև մետաղներից կամ պղնձից զսպանակներ, անկախ դրանց կիրառման 
բնագավառից, բացի պատի, սեղանի և ձեռքի ժամացույցների զսպանակներից, 
պատրաստվում են թերթավոր մետաղից, մետաղալարից կամ ձողիկներից, որոնք 
առաձգական են և կարող են վերադառնալ իրենց սկզբնական ձևին, նույնիսկ շատ 
փոփոխությունների դեպքում 

- թերթային զսպաններ (դրանք թիթեղավոր զսպանակներ են լայնական 
հատվածքով, շոգեմշակված) և զսպանակներ (միաշերտ և բազմաշերտ), 
օգտագործվում են հիմնականում տրանսպորտային միջոցների (օրինակ՝ 
երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի, ավտոմեքենաների և սայլերի) 
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կախովի համակարգերում 

- գլանային զսպանակներ, բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի՝ պտուտակային 
գլանաձև զսպանակներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են սեղմման, ձգման և ոլորման 
զսպանակներ, պատրաստված են շրջանաձև կամ ուղղանկյուն լայնական հատվածքի 
մետաղալարից կամ ձողիկներից, օգտագործվում են շատ նպատակներով (օրինակ՝ 
տրանսպորտային միջոցներում և մեքենաշինության մեջ) և պարուրաձև 
զսպանակներ, հիմնականում կոնաձև են, պատրաստված են ուղղանկյուն կամ ձվաձև 
լայնական հատվածքի մետաղալարից կամ ձողիկներից կամ հարթ շերտավոր 
մետաղից, կիրառվում են հարվածամեղմիչներում, երկաթուղային կցիչների 
թափարգելներում, այգու մկրատներում, մազերի կտրման մեքենաներում և այլն  

- հարթ զսպանակներ և հարթ պարուրաձև զսպանակներ, կիրառվում են 
զսպանակային հաղորդալարերով շարժիչներում, կողպեքներում և համանման 
արտադրատեսակներում 

- զսպանակներ ափսեավոր և օղակավոր (երկաթուղային թափարգելներում 
օգտագործվողների տեսակի և այլն) 

- զսպանակներ զսպանների համար 

 

Բացառվում է՝ 

- ժամացույցների զսպանակները (26.52.27) 

25.93.16.100 Զսպաններ թերթավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից 
25.93.16.130 Զսպաններ թերթավոր թիթեղավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից, մշակված 

տաք եղանակով 
25.93.16.150 Զսպաններ թերթավոր (բացի թիթեղավորից) և թերթեր դրանց համար պողպատից, 

մշակված տաք եղանակով 
25.93.16.170 Զսպաններ թերթավոր և թերթեր դրանց համար պողպատից, մշակված սառը 

եղանակով 
25.93.16.300 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից 
25.93.16.310 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, մշակված տաք եղանակով 
25.93.16.330 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, աշխատող սեղմմամբ, մշակված սառը 

եղանակով 
25.93.16.350 Զսպանակներ պարուրաձև պողպատից, աշխատող ձգմամբ, մշակված սառը 

եղանակով 
25.93.16.370 Զսպանակներ պարուրաձև, պողպատից, ներառյալ ոլորման զսպանակները և 

ոլորված զսպանակները, պողպատից, մշակված սառը եղանակով, բացի պարուրաձև 
զսպանակներից, աշխատող սեղմմամբ և ձգմամբ 
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25.93.16.500 Զսպանակներ հարթ պարուրաձև, զսպանակներ սկավառակային պողպատից 
25.93.16.530 Զսպանակներ հարթ պարուրաձև պողպատից 
25.93.16.550 Զսպանակներ սկավառակային պողպատից 
25.93.16.600 Զսպանակներ սև մետաղներից, այլ, բացի թերթավոր զսպաններից, պարուրաձև և 

սկավառակային զսպանակներից 
25.93.16.630 Զսպանակներ կորացրած պողպատե մետաղալարից 
25.93.16.690 Զսպանակներ պողպատից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.93.16.800 Զսպանակներ պղնձից, բացի ժամացույցների զսպանակներից 
25.93.17 Շղթաներ, բացի հոդակապային շղթաներից, դրանց մասերը      

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շղթաներ սև մետաղներից (ձուլված թուջից, կռված երկաթից կամ պողպատից) կամ 
պղնձից, անկախ չափերից, պատրաստման գործընթացից, օգտագործումից 

- անհոդակապ շղթաներ, այդ թվում հարթօղակային շղթաներ (կռված, ձուլված, 
եռակցված, դրոշմած թերթավոր կամ շերտավոր մետաղից կամ պատրաստված 
մետաղալարից) և ականոցա - գլոցված շղթաներ 

- մոտոցիկլների, ավտոմեքենաների կամ հաստոցների շղթայական փոխանցման 
համար շղթաներ 

- խարսխային կամ ճոպանային, վերհան, տրանսպորտային կամ քարշային, 
ավտոմեքենաների հակասահող շղթաներ 

- ներքնակների, կոնքերի, լվացման բաքերի խցանների շղթաներ 

- շղթաների համար հատուկ նախատեսված թուջե և պողպատե մանրակներ, օրինակ՝ 
օղակներ և գինդեր անհոդակապ շղթաների համար  

Բոլոր այս շղթաները կարող են զինված լինել պատրաստի արտադրատեսակներով 
կամ հարմարանքներով (օրինակ՝ կեռերով, զսպանակեռիկներով, դարձյակներով, 
կցորդիչներով, անուրներով, անջատովի անուրներով, եռաբաշխիկներով), կարող են 
կտրատված լինել որոշակի հատվածներով և օգտագործվել հատուկ նշանակման: 

 

Բացառվում է՝ 

- սև մետաղներից հոդակապային շղթաները (28.15.21) 

- շղթաներով զինված դռների ցցանիշերը (25.72.14) 

- կտրող ատամներով զինված շղթաները, որոնք օգտագործվում են որպես 
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շղթայական սղոցներ կամ հատող գործիքներ կամ այլ արտադրատեսակներ, որտեղ 
շղթաները խաղում են երկրորդական դեր (օրինակ՝ շերեփավոր շղթաները, 
բեռնարկղային կեռային շղթաները)  

25.93.17.100 Շղթաներ հարթօղակային պահանգով, սև մետաղներից, բացի կտրող ատամներով 
զինված շղթաներից, արտադրատեսակներ, այլ, որտեղ շղթաները խաղում են 
օժանդակ դեր, ցցանիշեր, դռներ զինված շղթաներով, շղթաներ չափի, շղթաներ 
արհեստական թանկարժեք իրերի բնույթ ունեցող 

25.93.17.200 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային շղթաներից, սև 
մետաղներից 

25.93.17.230 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային շղթաներից, սև 
մետաղներից, 16 մմ-ից ոչ ավելի լայնական հատվածքով 

25.93.17.250 Շղթաներ օղակներով եռակցված, բացի պահանգով հարթօղակային շղթաներից, սև 
մետաղներից, 16 մմ-ից ավելի լայնական հատվածքով 

25.93.17.300 Շղթաներ հակասահող, սև մետաղներից, բացի կտրող ատամներով զինված 
շղթաներից, արտադրատեսակներ, այլ, որտեղ շղթաները խաղում են օժանդակ դեր, 
ցցանիշեր, դռներ զինված շղթաներով, շղթաներ չափի 

25.93.17.500 Շղթաներ սև մետաղներից, այլ, բացի հոդակապավոր, հարթօղակային շղթաներից, 
հակասահող շղթաներից, չափի շղթաներից, շղթայավոր սղոցներից, այլ 
արտադրատեսակներից, որտեղ շղթաները խաղում են օժանդակ դեր 

25.93.17.700 Շղթաներ և դրանց մասերը պղնձից 
25.93.17.800 Մասեր շղթաների սև մետաղներից 
25.93.18 Ասեղներ կարի, լիցքակարի, ասեղնագործության համար, շյուղեր և համանման 

արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից` ձեռքի աշխատանքի համար. 
անգլիական գնդասեղներ և այլ գնդասեղներ երկաթից կամ պողպատից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շղթաներ սև մետաղներից (ձուլված թուջից, կռված երկաթից կամ պողպատից) կամ 
պղնձից, անկախ չափերից, պատրաստման գործընթացից, օգտագործումից 

- անհոդակապ շղթաներ, այդ թվում հարթօղակային շղթաներ (կռված, ձուլված, 
եռակցված, դրոշմած թերթավոր կամ շերտավոր մետաղից կամ պատրաստված 
մետաղալարից) և ականոցա - գլոցված շղթաներ 

- մոտոցիկլների, ավտոմեքենաների կամ հաստոցների շղթայական փոխանցման 
համար շղթաներ 

- խարսխային կամ ճոպանային, վերհան, տրանսպորտային կամ քարշային, 
ավտոմեքենաների հակասահող շղթաներ 

- ներքնակների, կոնքերի, լվացման բաքերի խցանների շղթաներ 
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- շղթաների համար հատուկ նախատեսված թուջե և պողպատե մանրակներ, օրինակ՝ 
օղակներ և գինդեր անհոդակապ շղթաների համար  

Բոլոր այս շղթաները կարող են զինված լինել պատրաստի արտադրատեսակներով 
կամ հարմարանքներով (օրինակ՝ կեռերով, զսպանակեռիկներով, դարձյակներով, 
կցորդիչներով, անուրներով, անջատովի անուրներով, եռաբաշխիկներով), կարող են 
կտրատված լինել որոշակի հատվածներով և օգտագործվել հատուկ նշանակման: 

 

Բացառվում է՝ 

- սև մետաղներից հոդակապային շղթաները (28.15.21) 

- արհեստական զարդեղեն հանդիսացող շղթաները (32.13.10)  

- շղթաներով զինված դռների ցցանիշերը (25.72.14) 

- կտրող ատամներով զինված շղթաները, որոնք օգտագործվում են որպես 
շղթայական սղոցներ կամ հատող գործիքներ կամ այլ արտադրատեսակներ, որտեղ 
շղթաները խաղում են երկրորդական դեր (օրինակ՝ շերեփավոր շղթաները, 
բեռնարկղային կեռային շղթաները)  

25.93.18.100 Ասեղներ կարի համար ձեռքի 
25.93.18.200 Գնդասեղ անգլիական 
25.93.18.900 Ասեղներ, շյուղեր գործելու, բիզեր սև մետաղներից ձեռքի աշխատանքի համար, այլ 
25.93.9 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
25.93.99 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

25.93.99.000 Մետաղալարից արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.94 Ամրակման արտադրատեսակներ և ամրակման մանր պտուտակներ  
25.94.1 Ամրակման արտադրատեսակներ և ամրակման մանր պտուտակներ  
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25.94.11 Պարուրակավոր ամրակման արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պտուտակներ (ներառյալ պտուտակային ձողերը), հեղույսներ, բույթեր, 
փայտապտուտակներ և միացնող պտուտակներ պարուրակներով, օգտագործվում են 
արտադրատեսակների հավաքման կամ ամրացման համար, այն ձևով, որ կարելի 
լինի հեշտությամբ այն քանդել, լինում են գլանաձև ամուր և թեթևակի թեքված 
պարուրակներով, սակավ են լինում սրած ծայրերով և կարող են ունենալ փորակավոր 
գլխիկներ կամ կարող են լինել ընկղմված, հեղույսները նախատեսված են 
պնդօղակների հետ միանալու համար, իսկ պտուտակները ներպտուտակվում են 
անցքի մեջ ամրանալու համար, այդ պատճառով դրանք ամբողջ երկարությամբ ունեն 
պարուրակներ, իսկ հեղույսները սովորաբար ունենում են առանց պարուրակի ձողի 
մի մասը 

- պնդօղակներ, իրենցից ներկայացնում են մետաղական մանրակներ, որոնք 
նախատեսված են համապատասխան հեղույսների ամրակցման համար, սովորաբար 
ունենում են ամբողջ երկարությամբ պարուրակ, բայց երբեմն լինում են փակ, լինում 
են թևավոր պնդօղակներ, թևանիվ պնդօղակներ և այլն, դրանց հետ երբեմն 
կիրառում են սևեռամանեկներ (սովորաբար դրանք լինում են ավելի բարակ և 
թագաձև) 

- հեղույսների և պնդօղակների համար նախապատրաստվածքներ 

- փայտապտուտակներ, տարբերվում են մետաղի համար հեղույսներից և 
պտուտակներից նրանով, որ դրանք կոնաձև են ու սրված և ունեն ավելի թեք 
պարուրակներ, քանի որ իրենք պետք է նյութի մեջ անցքեր բացեն, բացի այդ, 
փայտապտուտակները գրեթե միշտ ունեն փորակավոր կամ ընկղմված գլխիկներ և 
երբեք չեն օգտագործվում պնդօղակների հետ  

- միացնող պտուտակներ, իրենցից ներկայացնում են մեծ քառակուսի կամ 
վեցանկյուն գլխիկներով պտուտակներ, օգտագործվում են ռելսերը կոճերի հետ 
միացնելու համար և ծպեղների և համանման մեծ փայտե կառուցվածքների 
հավաքման համար 

- ինքնապարուրակվող պտուտակներ, որոնք նման են փայտապտուտակներին 
նրանով, որ ունեն փորակավոր գլխիկ և պտուտակավոր պարուրակ, ինչպես նաև 
սրվում են կամ ծայրում դառնում են կոնաձև, կարող են լինել նաև չսրված, ունեն շատ 
թեք պարուրակ և հաճախ նյութի մեջ ներս են մտցվում մուրճի միջոցով, իսկ հանվում 
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են պտուտակիչի միջոցով 

- հեղույսներ-կեռեր, որոնք սովորաբար ունեն քառակուսի կամ սեղանաձև գլխիկ, այդ 
թվում քառակուսի հատվածքով վզիկով և օգտագործվում են մետաղական կոճերի 
համար 

- կցվանքային հեղույսներ, որոնք ունեն հիմնականում քառակուսի կամ կլոր գլխիկ և 
ձվաձև վզիկ, օգտագործվում են ռելսերն իրար հետ միացնելու համար 

- այլ հեղույսներ երկաթուղային պաստառների նյութերի միակցման համար, որոնք 
ունենում են պնդօղակներ և 18 մմ-ից ոչ պակաս հաստություն 

Բացառվում է՝ 

- սրված ոչ փորակավոր գլխիկներով փայտապտուտակները (25.93.14) 

- պարուրակային խցանները (25.92.13) 

- դաշնամուրի կոլկաները և երաժշտական գործիքների համանման մանրակները 
(32.20.20) 

- պտուտակային մեխանիզմները, օգտագործվող շարժումը փոխանցելու համար, 
գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս (օրինակ՝ որդնակային մեխանիզմները) 
(28.15.2) 

25.94.11.100 Պտուտակներ, ներտաշված ձողիկներից, պտուտակի ձողիկի 6 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, պտուտակներ և հեղույսներ երկաթուղիների կոնստրուկցիաների 
ամրակցման համար, պտուտակներ և հեղույսներ առանց գլխիկների 

25.94.11.130 Պտուտակներ, ներտաշված ձողիկներից, պտուտակի ձողիկի 6 մմ-ից ոչ ավելի 
հաստությամբ, պտուտակներ և հեղույսներ առանց գլխիկների 

25.94.11.150 Պտուտակներ և հեղույսներ սև մետաղներից երկաթուղիների կոնստրուկցիաների 
ամրակցման համար 

25.94.11.151 Հեղույսներ ճանապարհային սև մետաղներից 
25.94.11.152 Հեղույսներ սեղմակային պնդօղակներով սև մետաղներից 
25.94.11.153 Հեղույսներ փակելու պնդօղակներով սև մետաղներից 
25.94.11.154 Կեռաբևեռներ ճանապարհային սև մետաղներից 
25.94.11.155 Փայտապտուտակներ ճանապարհային սև մետաղներից 
25.94.11.156 Հակախաղացքներ սև մետաղներից 
25.94.11.157 Կեռեր հեռագրական սև մետաղներից 
25.94.11.170 Պտուտակներ և հեղույսներ պողպատից առանց գլխիկի 
25.94.11.200 Պտուտակներ պողպատից գլխիկով 
25.94.11.230 Պտուտակներ պողպատիցչ ժանգոտվող փորակով և խաչաձև փորակով 
25.94.11.250 Պտուտակներ պողպատից գլխիկով, այլ 
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25.94.11.270 Պտուտակներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով 
25.94.11.290 Պտուտակներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով, այլ 
25.94.11.300 Հեղույսներ պողպատից վեցանիստ գլխիկով, պտուտակներ և հեղույսներ պողպատից 

գլխիկով, բացի վեցանիստից 
25.94.11.310 Հեղույսներ պողպատից չժանգոտվող վեցանիստ գլխիկով 
25.94.11.330 Հեղույսներ պողպատից, բացի չժանգոտվող պողպատից, գլխիկով 800 ՄՊա ձգման 

ամրության սահմանով 
25.94.11.350 Հեղույսներ պողպատից, բացի չժանգոտվող պողպատից, վեցանիստ գլխիկով 800 

ՄՊա կամ ավելի ձգման ամրության սահմանով 
25.94.11.390 Հեղույսներ և պտուտակներ պողպատից գլխիկով, այլ, բացի հեղույսներց և 

պտուտակներից վեցանիստ գլխիկով 
25.94.11.500 Փայտապտուտակներ քառակուսի գլխիկով (միացնող պտուտակներ), 

փայտապտուտակներ փայտի համար, այլ, կեռեր և օղակներ ներպտուտակային, սև 
մետաղներից 

25.94.11.530 Փայտապտուտակներ քառակուսի գլխիկով (միացնող պտուտակներ) սև մետաղներից 
25.94.11.550 Փայտապտուտակներ փայտե մանրակների ամրակցման համար պողպատից (բացի 

չժանգոտվողից), բացի փայտապտուտակներից քառակուսի գլխիկով, պարուրակաձև 
խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, շարժման փոխանցման համար 
օգտագործվող, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս 

25.94.11.570 Կեռիկներ ներպտուտակային և օղեր պտուտակներով սև մետաղներից 
25.94.11.700 Պտուտակներ ինքնապարուրակված սև մետաղներից 
25.94.11.730 Պտուտակներ ինքնապարուրակված չժանգոտվող պողպատից, բացի պարուրակային 

խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, օգտագործվող շարժման փոխանցման 
համար, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս 

25.94.11.750 Պտուտակներ ինքնապարուրված պողպատրից, բացի չժանգոտվողից, բացի 
պարուրակային խցաններից, պտուտակային մեխանիզմներից, օգտագործվող 
շարժման փոխանցման համար, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ մաս 

25.94.11.800 Պնդօղակներ պողպատից 
25.94.11.830 Պնդօղակներ պողպատից, ակոսատաշված ձողիկներից կամ մետաղալարից, 6 մմ-ից 

ոչ ավելի անցքի տրամագծով 
25.94.11.850 Պնդօղակներ պողպատից չժանգոտվող, այլ 
25.94.11.870 Պնդօղակներ պողպատից, այլ 
25.94.11.900 Արտադրատեսակներ պարուրակահանված սև մետաղներից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
25.94.12 Անպարուրակ ամրակման արտադրատեսակներ երկաթից կամ պողպատից, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ներպտուտակային կեռեր և օղակներ պտուտակներով, օգտագործվում են այլ 
առարկաների կախման կամ ամրացման համար և տարբերվում են 25.94.11 դասի 
կեռերով խցաբութակներից նրանով, որ ունեն պարուրակ 
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- գամեր, վերևում նկարագրված արտադրատեսակներից տարբերվում են նրանով, որ 
չունեն պարուրակներ, հիմնականում գլանաձև են կլոր, տափակ, կարճակոնաձև կամ 
թաքնագլխիկ (չեն ներառվում խողովակաձև կամ երկատված ընդհանուր նշանակման 
գամերը (25.99.22), սակայն մասամբ սնամեջ հանդիսացող գամերը ներառվում են) 

- երիթակներ, լինում են երկտակ ձևի, օգտագործվում են իլերը, լիսեռները, 
հեղույսները և այլն անցքերի մեջ տեղադրելու համար, որպեսզի կանխվի դրա վրա 
ամրացված մասերի տեղաշարժը և միաշերտ նրբատախտակներ, օգտագործվում են 
համանման նպատակներով, բայց սովորաբար լինում են ավելի խոշոր 

- տափօղակներ, իրենցից ներկայացում են ոչ մեծ բարակ սկավառակներ մեջտեղում 
անցքերով, տեղադրվում են պնդօղակի և մեկ ամրակցված մասի միջև, կարող են 
լինել համատարած, կտրատված, կռված, կոնաձև 

25.94.12.100 Տափօղակներ զսպանակային և տափօղակներ սևեռակային, այլ, սև մետաղներից 
25.94.12.300 Տափօղակներ, այլ, սև մետաղներից, բացի զսպանակային տափօղակներից և 

սևեռակային տափօղակներից, այլ 
25.94.12.500 Գամեր սև մետաղներից, ներառյալ մասամբ սնամեջները, բացի ընդհանուր 

նշանակման խողովակաձև կամ երկտակ գամերից 
25.94.12.700 Երիթներ և երիթակներ, արտադրատեսակներ չպարուրակված, այլ, բացի գամերից և 

տափօղակներից, սև մետաղներից 
25.94.12.710 Երիթներ և երիթակներ սև մետաղներից 
25.94.12.790 Արտադրատեսակներ չպարուրակված սև մետաղներից, այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
25.94.13 Պարուրակավոր և անպարուրակ ամրակման արտադրատեսակներ պղնձից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պարուրակահանված արտադրատեսակներ, ամրակման չպարուրակված 
արտադրատեսակներ պղնձից 

 

25.94.11 և 25.94.12 ենթակարգերի պարզաբանումները կիրառելի են տվյալ 
ենթակարգի համար որոշակի փոփոխություններով: 

25.94.13.100 Տափօղակներ պղնձից, ներառյալ զսպանակային տափօղակները 
25.94.13.200 Արտադրատեսակներ ամրակման չպարուրակված (գամեր, երիթներ, երիթակներ) 

պղնձից, բացի տափօղակներից 
25.94.13.400 Պտուտակներ, հեղույսներ և պնդօղակներ պղնձից (բացի սրած տափօղակներից, 

ներպտտող կեռերից, պտուտակներով օղերից, պտուտակային մեխանիզմներից, 
օգտագործվող շարժման փոխանցման համար, գործելով որպես մեքենայի ակտիվ 
մաս 
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25.94.13.700 Արտադրատեսակներ պարուրակային պղնձից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

25.94.9 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

25.94.99 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

25.94.99.000 Ամրակման արտադրատեսակների և ամրակման մանր պտուտակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

25.99 Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում   

25.99.1 Մետաղաարտադրատեսակներ լոգարանի և խոհանոցի համար  
25.99.11 Կոնքեր, լվացակոնքեր, լոգնոցներ, սանիտարատեխնիկական այլ 

արտադրատեսակներ և դրանց մասերը երկաթից, պողպատից, պղնձից կամ 
ալյումինից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- արտադրատեսակների լայն տեսականի սև մետաղներից, պղնձից և ալյումինից, 
որոնք կիրառվում են սանիտարատեխնիկական նպատակներով, կարող են 
պատրաստված լինել ձուլման եղանակով կամ մետաղական բարակ, հաստ 
թերթերից, օղագոտային և շերտավոր պողպատից, մետաղալարից, մետաղալարային 
ցանցից, մետաղալարային գործվածքից կամ այլ եղանակներով (կաղապարումով, 
կռումով, միջաճնշմամբ, դրոշմամբ), կարող են ունենալ կափարիչներ, բռնիչներ կամ 
այլ մանրակներ և հարմարանքներ, եթե պահպանում են այս ենթակարգի 
արտադրատեսակներին բնորոշ հատկությունները, դրանք են՝ լոգնոցներ, բիդեներ, 
նստովի լոգնոցներ, ոտքի լոգնոցներ, կոնքեր, լվացարաններ, ողողման բաքերով 
զուգարանակոնքեր, օճառամաններ, սպունգների համար զամբյուղներ, 
ցնցուղարաններ, հիգիենիկ անոթներ, միզարաններ, գիշերանոթներ, ողողման 
տակառիկներ, թքարաններ, զուգարանի թղթի բռնիչներ և այլն 

25.99.11.100 Կոնքեր և լվացակոնքեր սև մետաղներից 
25.99.11.110 Կոնքեր և լվացակոնքեր չժանգոտվող պողպատից 
25.99.11.190 Կոնքեր և լվացակոնքեր սև մետաղներից, բացի չժանգոտվող պողպատից 
25.99.11.191 Կոնքեր և լվացակոնքեր արծնապատված պողպատից 
25.99.11.192 Կոնքեր և լվացակոնքեր արծնապատված թուջից 
25.99.11.200 Լոգնոցներ սև մետաղներից 
25.99.11.210 Լոգնոցներ ձուլածո թուջից 
25.99.11.220 Լոգնոցներ պողպատից 
25.99.12 Ճաշի, խոհանոցի կամ կենցաղային արտադրատեսակներ և դրանց մասերը 
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երկաթից, պողպատից, պղնձից կամ ալյումինից  
 
25.99.12.100 – 25.99.12.500 տորադիրքերը ներառում են՝ 

- ճաշի, խոհանոցի և կենցաղային կարիքների համար այլ արտադրատեսակներ և 
դրանց մասերը և համանման արտադրատեսակներ, որոնք օգտագործվում են 
հյուրանոցներում, ռեստորաններում, պանսիոնատներում, հիվանդանոցներում, 
ճաշարաններում, զորանոցներում, պատրաստվում են ձուլման եղանակով պողպատե 
բարակ և հաստ թիթեղներից, օղագոտային պողպատից, շերտերից, մետաղալարից, 
լարացանցերից, մետաղալարային գործվածքից և ցանկացած այլ եղանակներով 
(կաղապարումով, կռումով, միջաճնշմամբ, դրոշմամբ), կարող են ունենալ 
կափարիչներ, բռնիչներ կամ այլ մանրակներ և հարմարանքներ այլ նյութերից, եթե 
պահպանում են այս ենթակարգի արտադրատեսակներին բնորոշ հատկությունները 

- խոհանոցի արտադրատեսակներ՝ կերակրակաթսաները, ճնշման տակ աշխատող 
շոգեփիչները, եփման խցերը, տապակներ կափարիչներով պահածոյացման և 
շոգեխաշման համար, շոգեդիմացկուն կերակրակաթսաներ, ձկան եփելու 
կաթսաներ, խոր ճաշամաններ, քուրաներ, տապակման կամ թխման համար ձևեր, 
վառարաններ, որոնց վրա նախատեսված չեն դրանց վրա տաքացնող տարրերի 
տեղադրում, թեյնիկներ, քամիչներ, տապակներ բռնիչով, հրուշակեղենի կամ 
դոնդողի համար ձևեր, սափորներ, տնային կաթի բիդոններ, խոհանոցում մթերքի 
պահման համար բեռնարկղեր (հացամաններ, թեյամաններ, շաքարամաններ և այլն), 
ծավալի որոշման խոհանոցային միջոցներ, ափսեների համար դարակներ, 
ձագարներ 

- ճաշի արտադրատեսակներ՝ մատուցարաններ, սկուտեղներ, ափսեներ, ապուրի 
կամ բանջարեղենի համար խորը ափսեներ, սոուսամաններ, շաքարամաններ, 
կարագամաններ, կաթնամաներ և մածնամաններ, ափսեներ ուտեստների համար, 
սրճամաններ, սրճեփեր (բացի տնային սրճեփերից տաքացման աղբյուրով – 27.52.1), 
գավաթներ, բաժակներ, թասեր, ձեռքերի ողողման գավաթներ, սկուտեղներ և 
զամբյուղներ հացի կամ մրգի համար, թեյամանների, խմիչքի շշերի և համանման 
արտադրատեսակների տակդիրներ, թեյի ցանցեր, յուղի կամ քացախի շշեր, 
դանակների նեցուկներ, գինու և այլ արտադրատեսակների սառեցման դույլեր, օղեր 
անձեռոցիկների համար, սփռոցների համար սեղմակներ և այլն 

- կենցաղային կարիքների համար այլ արտադրատեսակներ՝ ափսեների լվացման 
կաթսաներ, աղբի դույլեր, արկղեր և բեռնարկղեր ածխի համար, ցնցուղներ, 
մոխրամաններ, ջեռակներ, շշերի համար զամբյուղներ, կոշիկի մաքրման 
փոխադրովի ցանցեր, հարթուկների տակդիրներ, սպիտակեղենի, մրգերի, 
բանջարեղենի զամբյուղներ, փոստային արկղեր, հագուստի կախիչներ, կոշիկի 
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տակդիրներ, նախաճաշի տուփեր և այլն 

- վերը նշված արտադրոտեսակների թուջե կամ պողպատե մասեր, ինչպիսիք են՝ 
կափարիչներ, բռնակներ, եփման խցերի հատվածամասեր և համանման այլ 
արտադրատեսակներ 

- սնունդ և խմիչքներ պատրաստելու, մշակելու կամ մատակարարելու համար 10կգ-ից 
ոչ ավելի զանգվածով մեխանիկական սարքեր և ոչ էլեկտրական մեխանիկական 
սարքավորանք, որոնցից հիմնականում օգտվում են, ձեռքով, դրանք են՝ սուրճի և 
համեմունքների աղացներ, բանջարեղենի մանրեցման սարքեր, մսաղացներ և 
մսակոտրիչներ, մսի պահածոյացման համար մշակման հարմարանքներ, պանրի 
քերիչներ, պատառահատներ և դանակներ բանջարեղենի կամ մրգերի համար, 
կարտոֆիլի մաքրման սարքեր, հացի պատառահատներ, մակարոնի կամ սպագետիի 
համար դանակներ, մրգերից կորիզների հեռացման սարքեր (բայց ոչ 
զսպանակային), շշերի բացման և փակման համար բանալիներ, պահածոների 
մեխանիկական դանակներ (բայց ոչ պահածոների հասարակ դանակները – 
25.73.30), պահածոյացման հարմարանքներ, կարագի հարիչներ, պաղպաղակի և 
չափաբաժնային սարքեր, ձվի, մայոնեզի, կաթնասերի հարիչներ և խառնիչներ, 
մրգերի և մսի համար հյութաճզմիչներ, սառույցի մանրեցման սարքեր և այլն 

Տվյալ դիրքում ընդգրկված սարքերը համարվում են մեխանիկական, եթե ունեն 
այնպիսի մեխանիզմներ, ինչպիսիք են գործարկման բռնակները, շարժաբեր 
մեխանիզմները, արքիմեդյան պտուտակները, մխոցները և այլն, սակայն սովորական 
լծակը կամ սուզակն ինքնուրույն չեն համարվում մեխանիկական և չեն ներառվում 
տվյալ դիրքում: Սարքը ներառվում է տվյալ դիրքում միայն այն դեպքում, եթե այն 
ամրացվում է պատին կամ այլ մակերևույթներին կամ ունի սեղանի կամ հատակի 
վրա տեղադրելու համար հենակային սկավառակ և այլն:  

- երկաթե կամ պողպատե ճիլոպներ, կազմված են շատ բարակ մետաղալարերից 
կամ շերտերից, որոնք գտնվում են խճճված վիճակում և սովորաբար հետագա 
օգտագործման համար դրվում են փաթեթի մեջ  

- կերակրակաթսաների համար մետաղական քերակներ, մաքրման և ողորկման 
համար լաթեր, ձեռնոցներ և համանման արտադրատեսակներ, պատրաստվում են 
մետաղալարերից, շերտերից, պողպատե ճիլոպներից և այլն, երբեմն ունենում են 
բռնակներ (եթե դրանք իրենց բնույթով համարվում են մետաղական, ապա մնում են 
այս դիրքում, անկախ նրանից ներհյուսված են մանածագործվածքով, թե ոչ)  

25.99.12.100 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման, խոհանոցի և արտադրատեսակներ 
կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից 
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25.99.12.110 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի և 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից չարծնապատված 

25.99.12.120 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի և 
արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, ձուլածո թուջից արծնապատված 

25.99.12.200 Արտադրատեսակներ ճաշի, խոհանոցի կամ կենցաղային չժանգոտվող պողպատից 
25.99.12.230 Արտադրատեսակներ ճաշի չժանգոտվող պողպատից 
25.99.12.290 Արտադրատեսակներ խոհանոցի կամ կենցաղային չժանգոտվող պողպատից, բացի 

ճաշի արտադրատեսակներից 
25.99.12.300 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, սպասք տնտեսական սև 

մետաղներից, բացի ձուլածո թուջից, արծնապատված 
25.99.12.310 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար սև մետաղներից, բացի 

ձուլածո թուջից, արծնապատված 
25.99.12.320 Սպասք տնտեսական պողպատյա սև մետաղներից, բացի թուջի ձուլվածքից, 

արծնապատված 
25.99.12.400 Արտադրատեսակներ ճաշի, խոհանոցի և կենցաղային, այլ 
25.99.12.430 Արտադրատեսակներ ճաշի, այլ, թուջից կամ պողպատից 
25.99.12.490 Արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, բացի ճաշինից, լաքապատվածից կամ 

ներկածից 
25.99.12.500 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 

արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը ձուլած ալյումինից 
25.99.12.530 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 

արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, պղնձից և արույրից 
25.99.12.550 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 

արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, ալյումինից ձուլված 
25.99.12.570 Արտադրատեսակներ սեղանի սպասքավորման համար, խոհանոցի կամ 

արտադրատեսակներ կենցաղային, այլ, դրանց մասերը, ալյումինից, այլ 
25.99.12.700 Սարքեր ձեռքի մեխանիկական 10կգ-ից ոչ ավելի զանգվածով, սննդի և խմիչքների 

պատրաստման համար 
25.99.12.800 “Բուրդ” մետաղական, ճիլոպներ խոհանոցային սպասքի մաքրման համար, 

բարձիկներ մաքրման կամ ողորկման համար, ձեռնոցներ և արտադրատեսակներ 
համանման սև մետաղներից 

25.99.2 Այլ արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.99.21 Զրահապատ կամ ամրանավորված անկիզելի պահարաններ, դռներ, փակվող 

հատուկ արկղեր և համանման արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից` թանկարժեք իրերի, դրամի, փաստաթղթերի պահման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- անկիզելի պահարաններ, համարվում են պողպատե բեռնարկղեր, որոնց պատերը 
զրահապատված են (այսինքն պատրաստված են մեծ ամրության պողպատի 
համահալվածքներից) կամ կազմված են առավել ամուր բետոնով ամրացված 
թերթավոր պողպատից, օգտագործվում են բանկերում, գրասենյակներում, 
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հյուրանոցներում և այլն, զինված են շատ հուսալի կողպեքներով և հաճախ հերմետիկ 
դռներով և կրկնակի պատերով, որոնց միջանկյալ տարածությունը հաճախ լցված է 
լինում շոգեկայուն նյութերով  

- բանկային պահեստանոցների դռներ (դռան շրջանակներով կամ առանց դրանց), 
ինչպես նաև բանկային պահեստանոցներում արժեքավոր իրերի պահման համար 
անկիզելի պահարանների փակվող արկղեր, որոնք օգտագործվում են բանկերում, 
արժեքավոր իրերի պահեստանոցներում, գործարաններում և այլն, որտեղ պահման 
համար պահանջվում է մեծ տարածություն 

- մետաղակամ արկղեր թանկարժեք իրեր և դրամ պահելու համար (ներքին 
բաժիններով կամ առանց դրանց), իրենցից ներկայացնում են փոխադրովի արկղեր 
(բանալիով կամ այլ փականներով գործող կողպեքով), երբեմն կրկնակի պատերով, 
որոնք իրենց կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունների և նյութի շնորհիվ 
երաշխավորում են համապատասխան պաշտպանություն գողանալուց կամ հրդեհից 

- դրամատուփեր և համանման արտադրատեսակներ, որոնք համապատասխանում 
են վերը նշված անվտանգության պայմաններին, հակառակ դեպքում դրանք պետք է 
դասակարգվեն ըստ պատրաստման մետաղի կամ որպես խաղալիք 

 

Բացառվում է՝ 

- կրակի, հարվածների կամ կոտրվելու նկատմամբ դիմացկուն բեռնարկղերը, որոնց 
պատերը, մասնավորապես, չունեն ինչ-որ դիմացկունություն դրանք գայլիկոնման 
կամ կտրատման եղանակով բացելու դեպքում (31.01) 

25.99.21.300 Պահարաններ անկիզելի և արկղեր, հատուկ նախատեսված դրամների և 
փաստաթղթերի պահման համար, զրահապատված կամ ամրանավորված, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

25.99.21.500 Դռներ և արկղեր փակվող բանկային պահեստանոցներում ավանդների անվտանգ 
պահման համար, զրահապատված կամ ամրանավորված, ոչ թանկարժեք 
մետաղներից 

25.99.21.700 Արկղեր, հատուկ նախատեսված դրամների և փաստաթղթերի պահման համար, և 
արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.99.22 Արկղեր, հենակալներ թղթերի համար, արկղեր գրիչների համար, տակդիրներ 
կնիքների համար և համանման գրասենյակային սարքավորանք ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, բացի գրասենյակային կահույքից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- քարտարանային պահարաններ, տեսակավորման տուփեր և համանման 
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գրասենյակային սարքավորանք, որոնք օգտագործվում են թղթակցության, 
քարտարանային քարտերի և այլ թղթերի պահման, տեսակավորման, 
համակարգման համար, այն պայմանով, որ այդ սարքավորանքը նախատեսված չի 
հատակին տեղադրելու համար 

- փաստաթղթերի տեսակավորման համար արկղեր, մեքենագրուհիների համար 
թղթերի տակդիրներ, սեղանի տակդիրներ, դարակներ և սեղանի սարքավորանք 
(գրքերի համար տակդիրներ, թանաքամաններ և դրանց տակդիրներ, ինքնահոսներ, 
ֆիրմային կնիքների, ծծանների համար տակդիրներ)  

 

Բացառվում է՝ 

- գործածած թղթերի արկղերը, որոնք դասակարգվում են կախված դրանց 
բաղադրանյութից  

25.99.22.000 Արկղեր, հենակալներ թղթերի համար, արկղեր գրիչների համար, տակդիրներ 
կնիքների համար և համանման գրասենյակային սարքավորանք ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, բացի գրասենյակային կահույքից  

25.99.23 Ամրաններ արագակարերի կամ թղթապանակների համար, գրասենյակային 
սեղմակներ և համանման արտադրատեսակներ ու երկաթակապեր շերտաձև, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ամրաններ ոչ ազնիվ (ոչ թանկարժեք) մետաղներից սեղմակներով, պարաններով, 
զսպանակներով, լծակներով, օղակներով, պտուտակներով և այլն արագակարիչ 
թղթապանակների կամ թղթապանակների համար, պաշտպանական օղակներ, 
կազմեր, գլխավոր մատյանների և այլ ծավալային գրքերի համար անկյունակներ 

- մետաղական գրասենյակային պիտույքներ թղթերը միմյանց հետ ամրակցելու կամ 
դրոշմելու համար (օրինակ՝ թղթերի համար սեղմակներ, թղթերի համար 
արագակարեր, ամրակներ և այլն), ամրակների շերտեր, որոնք օգտագործվում են 
գրասենյակային կարիքների համար, կահույքի պաստառապատման, փաթաթման 
համար 

 

Բացառվում է՝ 

- կոճակները (25.93.14) 

25.99.23.300 Մանրակներ արագակարիչ թղթապանակների կամ թղթապանակների ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 
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25.99.23.500 Երկաթակապեր մետաղալարի գրասենյակային նպատակների, կահույքի 
փաթեթավորման և պաստառապատման համար ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.99.24 Արձանիկներ, այլ զարդարանքներ, շրջանակներ լուսանկարների, նկարների և 
համանման արտադրատեսակներ համար, հայելիներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- արձանիկներ և այլ զարդարանքներ, այսինքն զարդարանքներ ոչ ազնիվ 
մետաղներից (ինչպես լրացուցիչ ոչ մետաղական մանրակներով, այնպես էլ առանց 
դրանց),ստեղծված հատուկ որոշակի նպատակների համար, օրինակ՝ տներում 
գրասենյակներում, համերգային դահլիճներում, եկեղեցիներում,այգիներում 
օգտագործելու համար, որոնք չունեն օգտակար արժեք և հանդիսանում են զուտ 
որպես զարդանախշ, ինչպես նաև արտադրատեսակներ, որոնց միակ օգտակար 
նշանակությունը կայանում է նրանում,որպեսզի լրացնի այլ գեղազարդ առարկաներին 
կամ ավելացնի դրանց գեղազարդային ազդեցությունը, օրինակ՝ կիսանդրիներ, 
արձանիկներ և այլ գեղազարդ պատկերներ, զարդարանք (ներառյալ ժամացույցի 
մաս կազմող զարդարանքը) բուխարիների, դարակների և այլնի համար 
(կենդանիների պատկերներ, խորհրդանշական կամ այլաբանական պատկերներ և 
այլն), սպորտային և գեղարվեստական գավաթներ, պատի զարդարանքներ 
ամրաններով կախելու համար (մետաղական սկավառակներ, ափսեներ, սկուտեղներ, 
մեդալիոններ, բացի նրանցից, որոնք ծառայում են անձնական զարդարանքի 
համար), արհեստական ծաղիկներ, վարդակներ և համանման զարդանախշային 
արտադրատեսակներ ձուլածո կամ կռած մետաղից (սովորաբար փափուկ 
պողպատից), մանր զարդարանքներ դարակների և տնային ցուցադրական 
դարակաշարերի համար, պաշտամունքային օգտագործման ապրանքներ, ինչպիսիք 
են՝ մասունքների համար դամբարանները, սկիհները, մասնատուփերը և այլն, 
սեղանի գավաթներ, սկահակներ, ծաղկազամբյուղներ և այլն 

- կենցաղային արտադրատեսակներ, որոնց օգտակարությունը բացարձակապես 
կախված է դրանց զարդարանքի բնույթից, օրինակ՝ սկուտեղներ, շքեղ մշակված 
սեղաններ, որոնք դիտվում են որպես գեղարարական առարկաներ և դրանց 
օգտակարությունը հավասար է զրոյի, զարդանախշերով սկուտեղներ, բեռնարկղեր, 
փոքրացած մասշտաբով առարկաներ, որոնք հանդիսանում են որպես մանր զարդեր 
և չունեն օգտակար արժեք  

- լուսանկարների, նկարների և համանման առարկաների շրջանակներ, հայելիներ, 
օրինակ՝ պատի, գրպանի հայելիներ ոչ ազնիվ մետաղներից, նկարների և 
լուսանկարների վերարտադրություններ ոչ ազնիվ մետաղներից շրջանակներով, այն 
պայմանով, որ արտադրատեսակին հիմնական հատկանիշ տվողը հանդիսանում է 
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շրջանակը 

 

Բացառվում է՝ 

- կողպեքները և դրանց մասերը (25.72.1)  

- կահույքի, դռների, սանդուղքների, պատուհանների ամրանները և ամրակումները 
(25.72.14) 

- գործիքները և սարքավորումները, օրինակ՝ բարոմետրերը և ջերմաչափերը, եթե 
նույնիսկ դրանք ունեն գեղազարդ տեսք (հատված 33)  

- ժամացույցները և դրանց պատյանները, եթե նույնիսկ վերջիններս հանդիսանում 
են, օրինակ՝ արձանիկներ կամ համապատասխան արտադրատեսակներ, 
նախատեսված որպես ժամացույցի պատյաններ (33.13)  

- խաղալիքները և խաղերը (33.19)  
- սեղանի վառիչները (32.99.41), բուրավետ և այլ նյութերի հեղուկացիրները 
(32.99.52) 

- արվեստի ստեղծագործությունները, հավաքածուի և հնարժեք առարկաները 
(անտիկվարիատը) 

- թանկարժեք մետաղներից դրամները և մեդալները (32.11, 32.12) 

25.99.24.000 Արձանիկներ, այլ զարդարանքներ, շրջանակներ լուսանկարների, նկարների և 
համանման արտադրատեսակներ համար, հայելիներ ոչ թանկարժեք մետաղներից  

25.99.25 Կեռիկներ, օղլակներ, հանգույցներ, օղիկներ, ճարմանդներ և համանման 
արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից` հագուստի, կոշիկի, 
վրանածածկերի, պայուսակների, ճանապարհային պարագաների և պատրաստի 
այլ արտադրատեսակների համար. խողովակաձև կամ երկտակած գամեր ոչ 
թանկարժեք մետաղներից. ուլունքներ և փայլազարդեր ոչ թանկարժեք 
մետաղներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կեռիկներ և դիտանցքեր հագուստի, կոշիկի, շվաքարանների, վրանածածկերի և 
առագաստների համար 

- բոլոր տեսակի խողովակաձև և երկատված գամեր, օգտագործվում են 
հագուստների, կոշիկների, շվաքարանների, վրանածածկերի, ճանապարհային 
պարագաների, կաշվե հագուստների, գոտիների և այլնի մեջ, ճարտարագիտական 
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գործերում (օրինակ՝ ինքնաթիռների կոնստրուկցիաներում), ինչպես նաև բեկվող 
դոռներով փակ գամեր, որտեղ գամելու ժամանակ դոռնը դրվում է գամի 
հենամարմնի մեջ, իսկ հետո բնի և պինդ ծայրի միացման տեղում բեկվում է 

- օղլակներ, սողնակներ և օղլակներով շրջանակներ կանացի պայուսակների, 
դրամապանակների, պորտֆելների և այլ ճանապարհային պարագաների համար, 
ինչպես նաև գրքերի և ձեռքի ժամացույցների համար (չեն ներառվում կողպեքները և 
կողպեքներով փակվող օղլակներով շրջանակները – 25.72.12) 

- ճարմանդներ (լեզուներով կամ առանց դրանց) և ճարմանդ - օղակներ, 
հագուստների, գոտիների, ձգիչների, ձեռնոցների, կոշիկների, ձեռքի 
ժամացույցների, ուսապարկերի, ճանապարհային պարագաների և կաշվե 
հագուստների համար գեղազարդ կամ ոչ գեղազարդ նշանակության 

- մետաղական ուլունքներ և փայլեր, օգտագործվում են արհեստական ոսկերչական 
արտադրատեսակների արտադրության մեջ, մանածագործվածքի զարդարման 
համար, ասեղնագործության և հագուստի մեջ, պատրաստվում են պղնձից, պղնձե 
համահալվածքներից և ալյումինից (հաճախ ոսկեպատված կամ արծաթապատված) և 
օգտագործում են, այն կարելով կամ սոսնձով ամրացնելով համապատասխան 
առարկային 

 

Բացառվում է՝ 

- զարդեղենը, բացի գլխարկների, կանացի պայուսակների, կոշիկների, գոտիների 
ճարմանդներից (32.13.10) 

- մետաղական տաշեղները  

- գամերը, բացի խողովակաձև և երկտակված գամերից, մղլակներով կեռիկները 
(25.93.12)  

- հագուստների կոճակները և սեղմիչ կոճակները (32.99.23) 

- օղլակ - շղթաները և դրանց մասերը (32.99.23) 

25.99.25.300 Կեռիկներ, հանգույցներ փոքրիկ, օղիկներ և արտադրատեսակներ համանման ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, օգտագործվող հագուստի, կոշիկի, վրանածածկերի, 
պայուսակների, ճանապարհային պարագաների և պատրաստի այլ 
արտադրատեսակների համար, բացի մղլակներով կեռիկներից, գամերից, 
կոճակներից 

25.99.25.500 Գամեր խողովակաձև կամ երկտակված ոչ թանկարժեք մետաղներից 
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25.99.25.700 Օղլակներ, շրջանակներ օղլակներով և արտադրատեսակներ համանման, դրանց 
մասերը ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.99.25.710 Օղլակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի պայուսակների օղլակներից 
25.99.25.720 Օղլակներ կանաց պայուսակների, ուղեպայուսակների և այլ ճանապարհային 

պարագաների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.99.25.790 Օղլակներ, դրանց մասերը, ճարմանդներ, այլ, ոչ թանկարժեք մետաղներից 
25.99.26 Նավի թիապտուտակներ և թիավար անիվներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նավերի կամ նավակների շարժիչների թիապտուտակներ և դրանց թիակները 

25.99.26.000 Նավի թիապտուտակներ և թիավար անիվներ  
25.99.29 Այլ արտադրատեսակներ ոչ թանկարժեք մետաղներից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մետաղական հաստատուն մագնիսներ 
 
- ոչ թանկարժեք մետաղներից (սև և գունավոր) արտադրատեսակներ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

Բացառվում է՝ 

- զանգերի կախման համար երկաթե կամ պողպատե շրջանակները (25.11.2) 

- էլեկտրական զանգերը և այլ ազդանշանային սարքավորումները (26.30.50) 

- ժամացույցի զանգերը և կոչնակները (26.52.27) 

- կարիլոնները և կոչնակները, որոնք հանդիսանում են երաժշտական գործիքներ 
(32.20.1) 

- ապրանքները, որոնց կազմի մեջ մտնում են զանգեր, օրինակ՝ շան վզնոցներ 
(10.12.10) խաղալիքներ (32.40) 

- տարբերակող և տեղեկատվական լուսային նշանները (27.40.24), լուսավորման այլ 
հարմարանքները (27.40.33) 

- ազդանշանային աղյուսակները, սկավառակները և լուսազդանշանները (30.20.40) 

- գնդիկավոր կամ հոլովակավոր առանցքակալները (28.15.10) 
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- 25.93.12 ենթակարգի արտադրատեսակները 

- ռեզերվուարները, բանկաները, ցիստեռնները և համանման բեռնարկղերը (25.29.11) 

- 15.12.12  ենթակարգի արտադրատեսակները 

- գրասենյակային սեղանների համար սարքավորանքը, օրինակ՝ գրքերի, 
թանաքամանների համար տակդիրները (25.99.22) 

- խանութներում, ցեխերում, պահեստներում անշարժ տեղադրման համար մեծ 
չափերի դարակաշարերը (25.11.23) և կահույքը 

- մետաղալարային հիմնակմախքները մանածագործվածքային կամ թղթե 
լուսամփոփների արտադրության համար (27.40.2) 

- տրանսպորտային բեռնարկղերը (29.20.21) 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- խարիսխներ, որոնք օգտագործվում են բոլոր տոննատարողություններով նավերում, 
ծովային հարթակներում, ազդալողաններում, խարսխավոր լողաններում 
(բակեններում), լողուն ականներում և այլն նույն տեղում պահելու համար (չեն 
ներառվում այլ արտադրատեսակները, որոնք երբեմն կոչվում են «խարիսխներ», 
օրինակ՝ արտադրատեսակներ, որոնք օգտագործվում են աղյուսե շարվածքները 
միացնելու համար կամ ծպեղները շենքի պատերին ամրակցելու համար), կարող են 
ունենալ լայնադրակներ կամ կոթեր, պատրաստված, երբեմն, փայտից, որի 
ժամանակ խարսխի ճանկերը կարող են լինել կամ չլինել կարծր 

- ճանկիչներ, որոնք ավելի փոքր են քան խարիսխները և ունեն երկուսից ավելի 
թաթեր (սովորաբար չորսը), բայց չունեն կոթեր, օգտագործվում են ոչ մեծ նավերը 
տեղում պահելու համար կամ դրանց այլ նավերին միացնելու համար և այլն, 
խորտակվող առարկաները որսալու համար, ծառերին, ժայռերին և այլնին կառչելու 
համար 

- խարիսխների և ճանկերի մասեր 

- սև մետաղներից ձուլված բոլոր արտադրատեսակները, որոնք չեն ներառվում ուրիշ 
խմբավորումներում՝ դիտահոսակները, վանդակները, մտոցները և համանման 
ձուլածո արտադրատեսակները կոյուղու, ջրմուղի և համանման համակարգերի 
համար, ջրածորանների կանգնուկներ և դրանց պատյանները, խմելու 
ցայտաղբյուրները, կանգուն փոստարկղերը, հրդեհային ազդանշանների հենակները, 
կարճասյունները և այլն, ջրհոս ակոսները և տարափի ճոռերը, մետաղե 
ամրակաօղակները (տյուբինգները), ջրաղացներում օգտագործվող գնդերը, 
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մետաղագործական շերեփները, չզինված մեխանիկական կամ ջերմային 
սարքավորանքով, հակակշեռքները, արհեստական ծաղիկները, տերևային 
զարդանախշերը և այլն, սնդիկի շշերը 

 

Բացառվում է՝ 

- վերը թվարկված արտադրատեսակները, որոնք ստացվում են ձուլումից տարբերվող 
ցանկացած այլ եղանակներով 

  
25.99.29.200 – 25.99.29.400 ենթակարգերը ներառում են՝ 

- բոլոր արտադրատեսակները սև մետաղներից, որոնք ստացվում են կռման կամ 
միջաճնշման, կտրատման կամ դրոշման կամ այլ եղանակներով, ինչպիսիք են՝ 
ճկումը, հավաքումը, եռակցումը, տաշումը, գլոցումը կամ խծուծումը (չեն ներառվում 
ձուլված արտադրատեսակները – 25.99.29.100) 

Տվյալ դիրքը ներառում է՝ 

- կռած և դրոշմած արտադրատեսակներ, որոնք կռումից և դրոշմումից հետո կարող 
են ենթարկվել հետևյալ լրամշակման կամ մակերևութային մշակման՝ կոպիտ 
մաքրման եղանակով ծլեպների և դրոշման այլ արատների հեռացում, կռում, 
շրջահատում կամ շրջասղոցում, օքսիդաթաղանթի հեռացում թթվի մեջ ընկղմելու 
ճանապարհով, ցեմենտացում և այլ գործողություններ, ուղղված բացառապես 
մետաղում ճեղքվածքների հայտնաբերմանը, գրաքարով, յուղով, ձյութով, սուսրով 
կամ դրանց նման նյութերով պատում ժանգոտումից կամ այլ տեսակի քայքայումից 
պաշտպանելու համար, հասարակ գրվածքների, օրինակ՝ ապրանքանիշերի, 
դրոշմում, խծուծում և այլն  

- մետաղալարից արտադրատեսակներ, ինչպիսիք են՝ ծուղակները, թակարդները, 
մկան թակարդները, որսի թակարդները և այլն, մետաղալարային փաթաթանները 
կերի համար, օղագոտային ժապավենները դողերի համար, զուգտակ կամ երկակի 
մետաղալարը մանածագործվածքային մեքենաների ազբիկների համար, ստացվող 
երկու սովորական մետաղալարերի եռակցմամբ, քթի օղակները կենդանիների 
համար, ներքնակների կեռիկները, մսագործական կեռերը, ջրհոս ակոսների 
կախոցները, թղթերի համար զամբյուղները 

- արտադրատեսակներ կազմված մեկ կամ ավելի պողպատալարերից, որոնք դրվում 
են թղթի կամ պլաստիկի երկու շերտերի արանքում, առանց կտրատելու, սովորաբար 
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մատակարարվում են թեզաններով ավտոմատ փաթեթավորման մեքենաներում 
օգտագործելու համար, չեն ներառվում կտորների բաժանված արտադրատեսակները 
(պիտանի պայուսակների, տոպրակների և այլն կնքելու համար – 25.92.13) 

- որոշ տուփեր և արկղեր, օրինակ՝ գործիքների արկղեր, չորացած բույսերի 
(հերբարիումների) և այլ հավաքածուների արկղեր, զարդերի համար տուփեր, 
կոսմետիկայի տուփեր, դիմափոշամաններ, գլանատուփեր, ծխախոտատուփեր և այլն 
(բացի 25.91.11, 25.91.12, 25.92.11 ենթակարգերի բեռնարկղերից և 25.99.12 
ենթակարգի կենցաղային բեռնարկղերից և 25.99.24 ենթակարգի զարդեղենից) 

- դնովի սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, ցցաթմբեր  

- պատվանդաններ, արկղեր և համանման հարթակներ ապրանքների բեռնման և 
բեռնաթափման համար  

- ճոպանների, խողովակների համակարգերի թմբուկներ և համանման 
արտադրատեսակներ  

  
- պատյաններ, տոփանակներ կոշիկի համար, որն ունի կամ չունի ամրակցման 
բութակներ, վենետիկյան վարագույրներ, մեկուսարանների շարանների կախելու և 
միացնելու պարագաներ (կախոցների գոտիներ, պահունակներ, բարձակներ, ունկեր, 
օղեր բույթային միացություններով, կցորդիչներ գնդիկային, կախոցներ, սեղմիչներ 
ձգովի և այլն), ցանկապատի սյուներ, պարուսինածածկերի նեցուկներ, անասունների 
կապման համար ցցօղակներ, այգու ցանկապատի համար շերտեր, ծառերի համար 
հենարաններ, ձգովի կցորդիչներ մետաղալարից ցանկապատերի միացման համար, 
ձգովի օղեր կամ անուրներ (ճկափողի անուրներ), կիրառվող ճկուն խողովակների 
ամրակցման համար կամ ճկափողերը կարծր խողովակներին, ծորակներին 
ամրակցելու համար, ծավալի չափման միջոցներ (բացի կենցաղայինից, 25.11.23), 
ականոցներ, ճանապարհային սյուններ, ցանկացած նպատակների համար 
զսպանակեռիկներ, տակդիրներ կամ ձուլանեցուկներ (բացի կաղապարային 
մեխերից) ձուլման ձևի ձողերի համար, արհեստական ծաղիկներ կամ տերևներից 
կազմված զարդանախշեր կռված երկաթից կամ պողպատից (բացի 25.99.24 
ենթակարգի արտադրատեսակներից), սահափականներ և համանման 
արտադրատեսակներ բարակաթերթ մետաղից, որն օգտագործվում է ջրազտիչ և 
կոյուղու համակարգերի մուտքում ջրի զտման համար, վակուումային բռնիչներ, 
կազմված հիմքից, բռնակից և վակուումային լծակներից, ինչպես նաև ռետինե 
սկավառակներից, որոնք նախատեսված են առարկաների (մասնավորապես, 
ապակու) ժամանակավոր ամրակցման համար այնպես, որ հնարավոր լինի այն 
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տեղաշարժել 

 

- ասեղներ գործելու, բիզեր, կեռիկներ, գործիքներ ասեղնագործության համար, 
ժամացույցի երկժանու խարսխային տարրեր ալյումինից 

- ալյումինե արտադրատեսակներ, որոնք համապատասխան են 25.99.29.100 – 
25.99.29.400 դիրքերի սև մետաղներից արտադրատեսակներին 

- պղնձե արտադրատեսակներ, որոնք համապատասխան են 25.99.29.100 – 
25.99.29.400 դիրքերի սև մետաղներից արտադրատեսակներին  

- անոդներ գալվանապատման համար պղնձից կամ պղնձի համահալվածքներից 
(օրինակ՝ արույր) (այստեղ կիրառելի են 25.99.29.600 ենթակարգի 
պարզաբանումներն անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո) 

- նիկելից արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, դրանք են՝ 
գործվածք, վանդակներ և ցանցեր նիկելե լարից և հատիչաձգիչ թերթերից, 
գալվանապատման անոդներ, ներառյալ էլեկտրատարրալուծմամբ ստացված 
անոդները, կարող են լինել ձուլված, ստացված գլոցմամբ, ձգմամբ և արտամղմամբ 
կամ կարող են պատրաստված լինել կատոդներից կամ այլ ձևի արտադրատեսակից, 
ստացված էլեկտրոլիտային նստեցմամբ, որոնք ներառվում են 24.45.11 
ենթակարգում, կարող են լինել հետևյալ ձևերով՝ հատուկ ձևերով (աստղերի, օղերի 
ձևավոր տրամատների ձևով) առավելագույն անոդային մակերես ստանալու համար, 
որը հարմար է պատվող արտադրատեսակի համար և պլաստիկի, ժապավենների, 
թերթերի, սկավառակների, կիսոլորտների, գնդերի ձևով, պարտադիր ձևող դրանք 
պետք է ունենան անոդի հատկություններ, այսինքն պետք է ունենան ամրացված 
կեռեր, որոնց միջոցով դրանք կախվում են էլեկտրոլիտային գուռի մեջ կամ ունենան 
այդ կեռիկների ամրացման համար սարքեր (օրինակ՝ պարուրակաձև տարրեր, 
անցքեր կամ ելուններ), ունեն մեծ աստիճանի մաքրություն, այս հատկությունների 
շնորհիվ գալվանապատման համար անոդները տարբերվում են էլեկտրոլիտային 
զտման համար ձուլած անոդներից (24.45.11)  

- նիկելից այլ արտադրատեսակներ, այդ թվում՝ կոնստրուկցիաներ, օրինակ՝ 
պատուհանի շրջանակներ և այլ կառուցվածքի տարրեր, ռեզերվուարներ, բաքեր և 
նմանատիպ տարողություններ ցանկացած ծավալի, որոնք միացված չեն 
մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքին, նիկելե մեխեր, գամասեղներ, 
հեղույսներ, պտուտակներ, պնդօղակներ և համանման այլ արտադրատեսակներ, 
որոնք նկարագրված են 25.93.14, 25.94.11 ենթակարգերում, զսպանակներ, բացի 
ժամացույցների զսպանակներից, որոնք ներառված են 26.52.27 ենթակարգում, 
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կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ սարքեր և դրանց մասերը, դրամների համար 
նախապատրաստվածքներ բարձրացված ծայրերով նիկելե սկավառակների տեսքով, 
նիկելե արտադրատեսակներ, որոնք համապատասխանում են 25.99.29.100-
25.99.29.400 ենթակարգերի պարզաբանումներում նկարագրված երկաթե և 
պողպատե արտադրատեսակներին  

- կապարից արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում՝ 
ներկերի կամ այլ նյութերի փաթեթավորման համար էլաստիկ տուբեր, գուռեր, 
ռեզերվուարներ, թմբուկներ և համանման բեռնարկղեր (թթուներ, 
ճառագայթաակտիվ նյութերի կամ այլ քիմիկատների համար), չմիացված 
մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքի հետ, կապարե սուզագնդիկներ 
ձկնորսության ցանցերի համար, ծանրուկներ հագուստի համար, վարագույրներ և 
այլն, ծանրուկներ և ճոճաններ ժամացույցների համար, կծիկներ և ճոպաններ 
կապարե թելքից կամ ջիղից, որոնք օգտագործվում են խողովակների կապոցների 
փաթեթավորման կամ խծուծման համար, շինարարական կոնստրուկցիաներ, 
զբոսանավերի եզրակներ, լանջապանակներ ջրասուզակների համար, 
գալվանապատման համար անոդներ (տես 25.99.29.620 ենթադիրքի 
պարզաբանումները), բեռնարկղերի բոլոր տեսակները, որոնք պատրաստված են 
կապարից կամ զրահապատված կապարով ճառագայթաակտիվ նյութերի 
տեղափոխման կամ պահման համար, սալեր կամ սկավառակներ կապարից, 
օգտագործում են իրար հետ ամուր միացմամբ ճառագայթաակտիվ ճառագայթումից 
պաշտպանվելու համար պատերի կամ ծածկի աղյուսապատման համար, ոչ մեծ 
գլանաձև տարողություններ, չհավաքած և հավաքած մի քանի մասերով, 
օգտագործվում են ճառագայթաակտիվ ճառագայթման հաշվիչների տեղադրման 
համար, կապարե շրջանակներ հատուկ հաստ ապակիների ամրացման համար, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են ջերմային բջիջներ, այսինքն տարածություն, որտեղ 
մշակվում են բարձր ճառագայթաակտիվություն ունեցող նյութեր 

- ցինկից արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում՝ 
ռեզերվուարներ, գուռեր, թմբուկներ և համանման տարողություններ, չմիացված 
մեխանիկական կան ջերմային սարքավորանքի հետ, խողովակաձև բեռնարկղեր 
դեղաբուժական ապրանքների փաթեթավորման համար, գործվածքներ, վանդակներ, 
ցանցեր ցինկե լարից, ցինկե մեխեր, կոճակներ, հեղույսներ, պտուտակներ, 
պնդօղակներ և համանման այլ արտադրատեսակներ, որոնք նկարագրված են 
25.93.14, 25.94.11 ենթակարգերում, տնային կամ սանիտարա-տեխնիկական 
արտադրատեսակներ, օրինակ՝ դույլեր, բադիաներ, կոնքեր, լոգնոցներ, ցնցուղի 
հարմարանքներ, սափորներ (այս արտադրատեսակների մեծ մասը պատրաստվում է 
սև մետաղներից գալվանապատվածքով – 25.99.11, 25.99.12), ցինկե պիտակներ 
(ծառերի, բույսերի և այլն վրա), որոնք չունեն տառ, համար կամ պարունակում են 
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միայն ոչ էական տեղեկատվություն (էական տեղեկատվություն պարունակող 
պիտակները դասակարգվում են 25.99.29.800 դիրքում), նախշակաղապարների 
սկավառակներ, կղմինդրի ամրակման կախոցներ և այլ լրացուցիչ 
արտադրատեսակներ 25.99.29.100 – 25.99.29.400 դիրքերի սև մետաղներից 
ապրանքների համար, գալվանապատման անոդներ (կիրառելի է 25.99.29.620 
ենթադիրքի պարզաբանումները անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելուց հետո), 
կատոդային պաշտպանամետաղի անոդներ (ծախսվող անոդներ), որոնք 
օգտագործվում են խողովակաշարերը քայքայումից պաշտպանելու համար, 
ջրտարներ, ծածկի ամրակման մանրակներ, վերևի լույսի շրջանակներ, 
անձրևահավաքներ, դռների և պատուհանների շրջանակներ, ցանկապատեր և այլ 
շինարարական տարրեր գործարանային պատրաստման երկաթե և պողպատե 
25.11.23 և 25.12.10 ենթադասերում ընդգրկված արտադրատեսակների համար 

- անագից արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այդ թվում՝ 
բաքեր, ռեզերվուարներ, թմբուկներ և այլ տարողություններ չմիացված 
մեխանիկական կամ ջերմային սարքավորանքին, ատամի մածուկների, ներկերի և այլ 
արտադրատեսակների փաթեթավորման համար փափուկ տուբեր, առարկաներ և 
սպասք կենցաղային՝ սափորներ, սկուտեղներ, ափսեներ, ծծափողի գլխիկներ և 
գարեջրի բաժակների կափարիչներ և այլն, արտադրողականության չափման 
սարքեր, գալվանապատման անոդներ (կիրառելի են 25.99.29.620 ենթադիրքի 
պարզաբանումները որոշակի փոփոխություններով) 

- կախիչներ գլխարկների համար, բարձակներ և համանման ամրակներ, ինչպիսիք 
են՝ վերարկուի, սրբիչի, խոհոնոցային լաթերի, խոզանակների, բանալիների և այլնի 
կախիչները (25.99.29.810) (չեն ներառվում կահույքի տեսք ունեցող կախիչները՝ 31) 

- ոչ էլեկտրական զանգեր, կոչնակներ և համանման առարկաներ (25.99.29.820), 
եկեղեցիների, դպրոցների, հասարակական շենքերի, գործարանների, նավերի, հրշեջ 
մեքենաների զանգեր, դռան, ճաշի հրավերքի, ձեռքի, անասունների և այլ 
կենդանիների համար, հեծանիվների համար, մանկական սայլերի համար, 
գեղազարդ և այլ զանգիկներ, դռան ոչ էլեկտրական զանգերի համար մետաղական 
կոճակներ և լարովի բանալիներ ոչ թանկարժեք մետաղներից 

- ճկուն խողովակներ (25.99.29.820 և 25.99.29.830), այդ թվում՝ պարուրաձև ոլորված 
շերտերից կազմված ճկուն խողովակներ, որոնց տրված է ամրացված կամ 
չամրացված ծայրերով ձև, կարող են դրանց հաղորդել անջրանցիկություն և 
անգազանցիկություն՝ ռետինի, անկիզաքարի, մանածագործվածքի օգնությամբ 
դրանց մեկուսացնելու եղանակով, որի շնորհիվ օգտագործվում են որպես 
անջրանցիկ պաշտպանիչ միջոց էլեկտրամալուխների և ճկուն փոխհաղորդիչ 
համակարգերի համար, փոշեծծիչի խողովակների, սեղմված օդի, գոլորշու, գազի, 
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ջրի, բենզինի, յուղի և այլ հեղուկ նյութերի մատակարարման խողովակաշարերի, 
շարժիչների, հաստոցների, տրանսֆորմատորների, հիդրավլիկ և օդաճնշական 
սարքերի, դոմենների և այլնի համար, իսկ համանման խողովակները, որոնք չունեն 
անջրանցիկություն, օգտագործվում են ավազի, ցորենի, փոշու, մետաղական 
տաշեղների մատակարարման համար, ինչպես նաև էլեկտրամալուխների, այլ ճկուն 
փոխհաղորդիչ խողովակների, ռետինե ճկափողերի և այլնի պաշտպանության 
համար 

- ծալքավորված ճկուն խողովակներ, ստացված, օրինակ՝ հարթ մակերևույթով 
խողովակների ձևափոխության եղանակով, իրենց բնույթով այդպիսի խողովակները 
ջրա և անօդանցիկ են և կարող են օգտագործվել վերևում նկարագրված 
նպատակների համար առանց հետագա մշակման (արտաքին ճնշման նկատմամբ 
խողովակների դիմացկունությունը մեծացնելու նպատակով ճկուն խողովակների 
երկու տեսակներն էլ կարող են ամրացվել կամ սարքավորվել մետաղական լարերից 
կամ շերտերից պատրաստված մեկ կամ մի քանի հյուսապատվածքներով, որոնք 
երբեմն ունենում են պաշտպանական պատվածք պարուրաձև մետաղալարից, կամ 
կարող են պատվել պլաստմասսայով, ռետինով կամ մանածագործվածքով) 

- ճկուն խողովակներ, որոնք կազմված են ամուր պարուրաձև մետաղալարից, 
օգտագործվում են, օրինակ՝ ճոպանների և մալուխների եզրակարման համար (չեն 
ներառվում համանման արտադրատեսակներ, որոնք չեն օգտագործվում որպես 
խողովակ կամ ճկափող, օրինակ՝ վարագույրների համար երկարացնող քուղերը) 

- ցուցանակներով, անվանումներով մետաղական աղյուսակներ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, որոնց վրա արծնապատման, լաքապատման, տպման, փորագրման, 
ծակատման, դրոշման, կաղապարման և այլ եղանակներով անցկացված են բառեր, 
տառեր, թվեր կամ պատկերներ, որոնցով հաղորդվում է անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն՝ նշաններ, անվանումներ, գովազդ, հասցեներ, խանութների և 
ռեստորանների ցուցանակներ, շրջանների, փողոցների անվանումներ, տների, 
գերեզմանների համարներ և անվանումներ, հասարակական ծառայությունների 
նշաններ (ոստիկանություն, հրշեջ պաշտպանություն) և այլ տեղեկություններ, 
նախատեսված են մշտական ամրակցման համար (օրինակ՝ ճանապարհային 
նշանների ցուցնակներ, գովազդային ցուցնակներ, համարային նշաններ և այլն) կամ 
երկարաժամկետ օգտագործման համար (զուգարանների համար նշաններ կամ 
պիտակներ) (25.99.29.870) (չեն ներառվում լուսավորություն ունեցող ցուցանակները) 

25.99.29.100 Խարիսխներ, խարիսխներ ոչ մեծ (ճանկիչներ) և դրանց մասերը սև մետաղներից, 
արտադրատեսակներ ոչ կռելի թուջից, հոսակներ, վանդակներ, մտոցներ և 
արտադրատեսակներ ձուլած համանման կոյուղու, ջրմուղի համակարգերի համար, 
արտադրատեսակներ սև մետաղներից ձուլած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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25.99.29.110 Խարիսխներ, խարիսխներ ոչ մեծ (ճանկիչներ) և դրանց մասերը սև մետաղներից, 
բացի անկերներից 

25.99.29.130 Արտադրատեսակներ ոչ կռելի թուջից, հոսակներ, վանդակներ, մտոցներ և 
արտադրատեսակներ ձուլած համանման կոյուղու, ջրմուղի և համանման 
համակարգերի համար 

25.99.29.190 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, ձուլած, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

25.99.29.200 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից կռած կամ դրոշմած, առանց հետագա 
մշակման, արտադրատեսակներ պողպատալարերից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, ծխախոտատուփեր, գլանատուփեր, դիմափոշամաններ և 
արտադրատեսակներ գրպանի համանման 

25.99.29.230 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից կռած կամ դրոշմած, առանց հետագա 
մշակման, այլ 

25.99.29.250 Արտադրատեսակներ պողպատե մետաղալարերից, ներառյալ թակարդները, 
ծուղակները և այլն, մետաղալարային փաթաթաններ կերի համար, քթի օղակներ 
շների համար, կեռիկներ ներքնակի, կեռեր մսագործական, ջրհոս ակոսների 
կախոցներ, զամբյուղներ թղթերի համար, բացի լուսամփոփերի համար 
մետաղալարային հիմնակմախքներից 

25.99.29.270 Ծխախոտատուփեր, գլանատուփեր, դիմափոշամաններ և արտադրատեսակներ 
գրպանի համանման սև մետաղներից 

25.99.29.300 Սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, պատվանդաններ և հարթակներ համանման 
ապրանքների բեռնման և բեռնաթափման համար, թմբուկներ ճոպանների, 
խողովակների համակարգերի և արտադրատեսակներ համանման, օդափոխիչներ ոչ 
մեխանիկական, ակոսներ ջրհոս, կեռեր և արտադրատեսակներ համանման, 
օգտագործվող շինարարության մեջ 

25.99.29.310 Սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ սև մետաղներից, բացի կռված և դրոշմված 
արտադրատեսակներից 

25.99.29.330 Պատվանդաններ և հարթակներ համանման ապրանքների բեռնման և 
բեռնաթափման համար սև մետաղներից 

25.99.29.350 Թմբուկներ ճոպանների, խողովակների համակարգերի և համանման 
արտադրատեսակների համար սև մետաղներից 

25.99.29.370 Օդափոխիչներ ոչ մեխանիկական, ակոսներ ջրհոս, կեռեր և արտադրատեսակներ 
համանման, օգտագործվող շինարարության մեջ սև մետաղներից, բացի կռած և 
դրոշմված արտադրատեսակներից 

25.99.29.400 Սահափականներ ծակոտած և արտադրատեսակներ համանման բարակաթերթ 
մետաղից, օգտագործվող ջրամաքրման և կոյուղու համակարգերի մուտքում ջրի 
մաքրման համար, արտադրատեսակներ սև մետաղներից, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

25.99.29.410 Սահափականներ ծակոտած և արտադրատեսակներ համանման բարակաթերթ 
մետաղից, օգտագործվող ջրամաքրման և կոյուղու համակարգերի մուտքում ջրի 
զտման համար, սև մետաղներից, բացի կռված և դրոշմված արտադրատեսակներից 

25.99.29.430 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, կռված, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

25.99.29.450 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, դրոշմված, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
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25.99.29.490 Արտադրատեսակներ սև մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.500 Գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր ալյումինե մետաղալարից, 

արտադրատեսակներ ալյումինից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
արտադրատեսակներ պղնձից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

25.99.29.520 Գործվածք, վանդակներ, ցանցեր և ցանկապատեր ալյումինից 

25.99.29.530 Արտադրատեսակներ ձուլված ալյումինից, այլ, ներառյալ դիտահոսակներ, 
խողովակներ և ակոսներ ջրհոս, սանդուղքներ և զուգասանդուղքներ, կցորդիչներ, 
վարագույրներ վենետիկյան, գլանատուփեր և ծխախոտատուփեր, կոսմետիկայի 
տուփեր, դիմափոշամաններ և արտադրատեսակներ համանման 

25.99.29.550 Արտադրատեսակներ ալյումինից, այլ, բացի ձուլածոից 
25.99.29.580 Արտադրատեսակներ պղնձից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.600 Արտադրատեսակներ նիկելից, կապարից և անագից, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
25.99.29.630 Արտադրատեսակներ կապարից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.650 Արտադրատեսակներ ցինկից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.660 Արտադրատեսակներ անագից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.690 Արտադրատեսակներ նիկելից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
25.99.29.800 Կախիչներ գլխարկների համար, կեռիկներ գլխարկների համար, բարձակներ և 

արտադրատեսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից, զանգեր, կոչնակներ 
և արտադրատեսակներ համանման, խողովակներ ճկուն ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, աղյուսակներ ցուցանակներով, անվանումներով, հասցեներով և 
աղյուսակներ համանման ոչ թանկարժեք մետաղներից 

25.99.29.810 Կախիչներ գլխարկների, վերարկուների, սրբիչների, խոհանոցի լաթերի, 
խոզանակների, բանալիների համար, կեռիկներ գլխարկների համար, բարձակներ,ոչ 
թանկարժեք մետաղներից, բացի կահույքի առարկաների բնութագիր ունեցող 
վերարկուների կախիչներից 

25.99.29.820 Զանգեր, կոչնակներ, արտադրատեսակներ համանման, ոչ էլեկտրական, ոչ 
թանկարժեք մետաղներից 

25.99.29.830 Խողովակներ ճկուն սև մետաղներից, բացի արտաքին մետաղական պատվածքով 
ռետինե ճկափողերից, ճկուն խողովակներից, պատրաստված որպես մեխանիզմների 
կամ տրանսպորտային միջոցների մանրակներ 

25.99.29.850 Խողովակներ ճկուն ոչ թանկարժեք մետաղներից, այլ (բացի սև մետաղներից), բացի 
արտաքին մետաղական պատվածքով ռետինե ճկափողերից, ճկուն խողովակներից, 
պատրաստված որպես մեխանիզմների կամ տրանսպորտային միջոցների 
մանրակներ 

25.99.29.870 Աղյուսակներ ցուցանակներով, անվանումներով, հասցեներով և աղյուսակներ 
համանման, ոչ թանկարժեք մետաղներից, բացի լուսավորված 
արտադրատեսակներից 

25.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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25.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

25.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի մետաղե 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26 Համակարգիրներ, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանք 

26.1 Էլեկտրոնային բաղադրամասեր և մեկուսատախտակներ 
26.11 Էլեկտրոնային բաղադրամասեր  

 
 

Լամպեր և խողովակներ՝ գործողությունը հիմնված է վակուումում կամ գազում 
կատոդից ճառագայթվող էլեկտրոնների առաքման (էմիսիայի) երևույթի վրա, լինում 
են երեք հիմնական տիպի՝ ջերմակատոդով (որոնցում կատոդը պետք է տաքացվի 
մինչ էլեկտրոնների առաքումը), լուսակատոդով (որոնցում կատոդը գրգռվում է լույսի 
ազդեցությամբ) և սառը կատոդով` էլեկտրոդների քանակից կախված անվանվում են 
դիոդներ, թրիոդներ, թետրոդներ և այլն, միևնույն փորձանոթը կարող է պարունակել 
տարբեր գործառույթներով երկու կամ ավելի համակարգեր (կառուցվածքային 
լամպեր), փորձանոթները պատրաստվում են ապակուց, խեցուց, մետաղից կամ այդ 
նյութերի կապակցություններից, կարող են ներառել հովացման միջոցներ (հովացման 
կողեր, ջրի շրջապտույտի համակարգ և այլն), որոշները նախատեսված են հատուկ 
նպատակների համար ինչպես օրինակ էլեկտրոնային լուսազգայուն սարքերը 
(մագնետրոններ, շարժվող ալիքների լամպեր, M-տիպի հետադարձ ալիքի լամպեր, 
կլիստրոններ), հերմետիկացված սկավառակով լամպերը (փարոսային լամպեր), 
լամպեր-կայունարարները, թիրատրոնները, իգնիտրոնները և այլն 

- ուղղիչ խողովակներ և լամպեր՝ նախատեսված են փոփոխական հոսանքը 
հաստատուն հոսանքի վերածելու համար, կարող են լինել վակուումային տիպի, 
գազալցված կամ գոլորշալցված (օրինակ՝ սնդիկի գոլորշով), ընդհանուր առմաբ 
ունենում են երկու էլեկտրոդներ, որոշները (օրինակ՝ թիրատրոններ) ունեն 
կառավարող ցանցեր, որի շնորհիվ դրանց աշխատանքը կարող է լինել կառավարվող 
և նույնիսկ դարձափոխվող (վերածելով հաստատուն հոսանքը փոփոխական 
հոսանքի) 

- հեռուստատեսային էլեկտրոնաճառագայթային հաղորդիչ խողովակներ 
(օրինակ` պատկերի օրթիկոններ կամ վիդիկոններ)՝ օպտիկական պատկերը 
համապատասխան էլեկտրական ազդանշանի կերպափոխելու համար (սովորաբար՝ 
սկանավորման գործընթացի միջոցով) 

- էլեկտրոնաօպտիկական կերպափոխիչներ՝ վակուումային խողովակներ, 
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որոնցում պատկերը (սովորաբար ենթակարմիր ճառագայթման) երևակվում է 
լուսաառաքումային մակերևույթին, ինչն էլ իր հերթին ձևավորում է 
համապատասխան տեսանելի պատկեր լյումինեսցենտային մակերևույթի վրա  

- պատկերի պայծառության ուժեղացման համար էլեկտրոնա-օպտիկական 
կերպափոխիչներ՝ էլեկտրոնային խողովակներ, որոնցում լուսաառաքումային 
մակերևույթին երևակվող պատկերը ձևավորում է ուժեղացված պայծառության 
պատկեր լյումինեսցենտային մակերևույթի վրա  

- էլեկտրոնա-ճառագայթային այլ խողովակներ` որոնցում էլեկտրական 
ազդանշանները անմիջականորեն կամ անուղղակի կերպափոխվում են տեսանելի 
պատկերների, օրինակ է հանդիսանում հիշող էլեկտրոնաճառագայթային խողովակը 
(հեռուստատեսային ընդունիչի կինեսկոպներում կամ տեսահսկման սարքվածքներում 
կատոդից (կատոդներից) էլեկտրոնները կիզակետման, շեղման և այլնից հետո 
ճառագայթի տեսքով ընկնում են ֆլուորեսցենտային նյութով պատված ներքին պատի 
մասին (սովորաբար խողովակի ճակատին), որը ձևավորում է պատկեր ցուցադրող 
էկրան), կիրառվում են նաև ռադիոտեղորոշիչներում, էլեկտրոնաճառագայթային 
տատանագրիչներում և տեղեկատվության ավտոմատ մշակման համակարգերի ելքի 
որոշակի սարքավորումներում 

- լուսաէլեկտրոնային էմիսիայի խողովակներ, վակուումային կամ գազալցված 
(անվանվող նաև լուսատարրեր)՝ բաղկացած են երկու էլեկտրոդներ պարունակող 
ապակե կամ քվարցե խողովակից, կատոդը պատված է լուսազգայուն նյութի շերտով 
(սովորաբար ալկալիական մետաղից), լույսի ազդեցությամբ շերտը ճառագայթում է 
էլեկտրոններ, որոնք էլեկտրոդների միջև առաջացնում են հաղորդականություն և 
հավաքվում անոդի վրա (լուսաէլեկտրոնային բազմապատկիչները հանդիսանում են 
էլեկտրավակուումային լուսատարրեր և պարունակում են լուսաէլեկտրոնային կատոդ 
և երկրորդային էլեկտրոնային բազմապատկիչ) 

- այլ լամպեր և խողովակներ` վակուումային տիպի սարքեր, որոշներն ունեն մի քանի 
էլեկտրոդներ, որպես ուժեղարարներ, դրսևորիչներ, փռվածքի չափանշվածքի 
կերպափոխիչներ օգտագործվում են հիշող էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի 
վրա (առանց լուսակատոդի կիրառման)` բարձր հաճախության տատանումների 
ստացման համար 

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ կարգի արտադրատեսակների մասերը (26.11.40.200, 26.11.40.300) 
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- էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների համար գլանանոթների ապակե 
հատակները և կոները (23.19.2) 

- մետաղական անոթով սնդիկային աղեղային ուղղիչները (27.11.4) 

- ռենտգենյան խողովակները (26.60.1) 

26.11.1 Լամպեր և խողովակներ էլեկտրոնային վակուումային կամ գազալեցուն` 
ջերմակաթոդով, սառը կաթոդով կամ լուսակաթոդով, այդ թվում՝ 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակները  

26.11.11 Էլեկտրոնաճառագայթային հեռուստատեսային ընդունիչ խողովակներ. հաղորդիչ 
հեռուստատեսային խողովակներ. այլ էլեկտրոնաճառագայթային խողովակներ  

26.11.11.300 Պատկերացույցներ գունավոր (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների համար), 
կինեսկոպներ սև-սպիտակ պատկերման, խողովակներ էլեկտրոնաճառագայթային, 
այլ  

26.11.11.350 Պատկերացույցներ գունավոր (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների համար) 

26.11.11.370 Պատկերացույցներ սև-սպիտակ (ներառյալ խողովակներ տեսամոնիտորների 
համար) 

26.11.11.390 Խողովակներ էլեկտրոնաճառագայթային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.11.11.500 Խողովակներ հեռուստատեսային հաղորդիչ, խողովակներ-

կերպափոխիչներ/ուժեղարարներ պատկերի, լուսակաթոդներ 
26.11.12 Մագնետրոններ, կլիստրոններ, գերբարձրահաճախային սարքեր և այլ 

էլեկտրոնային վակուումային կամ գազալեցուն խողովակներ  
26.11.12.000 Մագնետրոններ, կլիստրոններ, գերբարձրահաճախային սարքեր և այլ էլեկտրոնային 

վակուումային կամ գազալեցուն խողովակներ  
26.11.2 Դիոդներ և տրանզիստորներ  
26.11.21 Դիոդներ. տրանզիստորներ. թիրիստորներ, դիոդային թիրիստորներ և 

տրիոդային թիրիստորներ 
 

Տվյալ ենթակարգում ներառված արտադրանքի գործողությունը հիմնված է 
որոշ «կիսահաղորդչային» նյութերի էլեկտրոնային հատկությունների վրա, դրանց 
հիմնական բնութագրերը կայանում են նրանում, որ սենյակային ջերմաստիճանում 
այդ նյութերի տեսակարար դիմադրությունը գտնվում է հաղորդիչների (մետաղների) 
և մեկուսիչների տեսակարար դիմադրությունների միջակայքում, կազմված են որոշ 
հանքաքարերից (օրինակ՝ բյուրեղային գալենիտ), չորս արժեքականություն ունեցող 
քիմիական տարրերից (գերմանիում, սիլիցիում) կամ քիմիական տարրերի 
համակցություններից (օրինակ՝ երեք և հինգ արժեքականության տարրերի (գալիումի 
արսենիդ, ինդիումի անտիմոնիդ)), (չորս արժեքականության քիմիական տարրից 
կազմվածները սովորաբար հանդիսանում են միաբյուրեղային և կիրառվում են ոչ թե 
մաքուր տեսքով այլ հատուկ խառնուրդով (լեգիրացնող խառնուրդ) թույլ 
(միլիոներորդական մասի հարաբերակցության) լեգիրումից հետո, լեգիրացնող 
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խառնուրդ կարող է հանդիսանալ հինգ արժեքականության (ֆոսֆոր, արսեն, ծարիր) 
(ձևավորում են բացասական լիցքավորված ավելցուկային էլեկտրոններով n-տիպի 
կիսահաղորդիչներ) կամ երեք արժեքականության (բոր, ալյումին, գալիում, ինդիում և 
այլն) (ձևավորում են դրական լիցքավորված պակասուրդային էլեկտրոններով p-
տիպի կիսահաղորդիչներ) քիմիական տարրը, երեք և հինգ արժեքականության 
կիսահաղորդչային նյութերը նույնպես լեգիրացվում են, իսկ հանքաքարից 
կազմվածներում լեգիրացման խառնուրդ է հանդիսանում հանքաքարում 
պարունակվող խառնուրդը), կիսահաղորդչային սարքերը սովորաբար ներառում են 
p-տիպի և n-տիպի կիսահաղորդչի նյութերի միջև մեկ կամ ավելի «անցումներ»: 
Նկարագրված սարքերը ներառվում են տվյալ ենթակարգում անկախ նրանից դրանք 
հավաքված են (այսինքն էլեկտրոդներ-արտանցիչներով կամ միացման 
հաղորդալարերով), փաթեթավորված (բաղադրիչներ), չհավաքված (տարրեր) կամ 
բյուրեղների չհատված սկավառակների (թիթեղների) տեսքով, իսկ բնական 
կիսահաղորդչային նյութերը (օրինակ՝ գալենիտը) դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում եթե հավաքված են  

- դիոդներ (մեկ p-n անցումով երկէլեկտրոդային սարքեր)` ապահովում են հոսանքի 
հոսք միայն մեկ ուղղությամբ (ուղիղ) և շատ բարձր դիմադրություն մյուս ուղղությամբ 
(հակառակ), օգտագործվում են դետեկտման, ուղղման, կոմուտացման և այլնի 
համար, հիմնական տիպերն են՝ ազդանշանի հաղորդիչ դիոդները, հզոր ուղղիչ 
դիոդները, լարման կայունարար դիոդները, հենալարման դիոդները 

- տրանզիստորներ՝ երեք կամ չորսէլեկտրոդային սարքեր, որոնք ուժեղացնում, 
գեներացնում, հաճախայնորեն կերպափոխում կամ կոմուտացնում են էլեկտրական 
հոսանքները, աշխատանքը կախված է երրորդ բևեռին էլեկտրական դաշտի 
կիրառումից հետո մյուս երկու բևեռների միջև առաջացող տեսակարար 
դիմադրության փոփոխության վրա, կիրառվող կառավարման ազդանշանը կամ 
դաշտն ավելի թույլ են, քան դիմադրության փոփոխության հետևանքով առաջացող 
ազդեցությունը, որի հիման վրա ստացվում է ուժեղացումը, ներառվում են նաև 
երկբևեռային տրանսզիտորները (դիոդային տիպի երկու անցումներից բաղկացած 
եռէլեկտրոդային սարքեր, որոնց տրանզիստորային ազդեցությունը կախված է 
լիցքերի դրական և բացասական կրիչներից (այդ պատճառով անվանվում են 
երկբևեռային), դաշտային տրանզիստորները (անվանվում են նաև մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդիչ կառուցվածքներ` գործողությունը պայմանավորված է երկու 
էլեկտրոդների միջև առկա լիցքի ազատ կրիչների աղքատացմամբ կամ 
հարստացմամբ (կարող են ունենալ կամ չունենալ անցում), անվանվում են միաբևեռ 
(քանի որ տրանզիստորային ազդեցությունը օգտագործում է լիցքի կրիչի միայն մեկ 
տիպը), չորս էլեկտրոդներ ունեցողները անվանվում են տետրոդներ)  
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- թիրիստորներ՝ օգտագործվում են որպես կառավարվող ուղղիչներ, փոխարկիչներ 
կամ ուժեղարարներ և աշխատում են որպես երկու բլոկ կազմող փոխլրացնող 
տրանզիստորներ (ընդհանուր կոլեկտոր/բազա անցումներ), կառավարման իմպուլսի 
կողմից ստեղծվող հաղորդականության դեպքում դրանց միջով, նախապես տրված 
ուղղությամբ, անցնում է հաստատուն հոսանք` կազմված են հաղորդականության 
չորս գոտիներից (երեք կամ ավելի p-n անցումներ) 

- տրիակներ (երկուղղորդված տրիոդային թիրիստորներ)՝ կազմված են 
հաղորդականության հինգ գոտիներից (չորս p-n անցումներ), հաստատուն հոսանքը 
դրանց միջով անցնում է, երբ կառավարման իմպուլսի կողմից ստեղծվում է 
հաղորդականություն 

- դիակներ՝ կազմված են հաղորդականության երեք գոտիներից (երկու p-n տիպի 
անցումներ), օգտագործվում են տրիակի աշխատանքի համար պահանջվող 
իմպուլսների ստացման համար 

- վարիկապներ (կամ փոփոխունակ դիոդներ) 

- դաշտային սարքեր, օրինակ՝ գրիդիստորներ 

- սարքեր Գաննի էֆեկտով 

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքերի մասերը (26.11.40.500) 

- լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքերը (26.11.22) 

- կիսահաղորդչային սարքերը, որոնց աշխատանքն առաջին հերթին կախված է 
ջերմաստիճանից, ճնշումից և այլն, ինչպես ոչ գծային կիսահաղորդչային 
դիմադրիչները (ջերմադիմադրիչներ, վարիստորներ, մագնիսադիմադրիչներ և այլն) 
(27.90.6) 

- էլեկտրոնիկայում՝ սկավառակների, թիթեղների կամ համանման տեսքով 
օգտագործման համար լեգիրացված քիմիական տարրերը (օրինակ՝ սիլիցիումը և 
սելենը), անկախ նրանից դրանք ողորկված են թե ոչ, պատված են միասեռ 
էպիտաքսիլ շերտով թե ոչ (պայմանով, որ դրանք չեն լեգիրացվել ընտրանքային կամ 
լեգիրացվել են դիֆուզիոն մեթոդով՝ ընդհատուն գոտիների առաջացման համար) 

26.11.21.200 Դիոդներ (բացի լուսադիոդներից և լուսաճառագայթող դիոդներից) 
26.11.21.500 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից) 
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26.11.21.550 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից), ցրման 1 Վտ-ից ոչ ավելի 
հզորության 

26.11.21.570 Տրանզիստորներ (բացի լուսատրանզիստորներից) ցրման 1 Վտ-ից ավելի հզորության 

26.11.21.700 Թիրիստորներ, դիոդային թիրիստորներ (դինիստորներ) և տրիոդային թիրիստորներ 
(սիմիստորներ), բացի լուսազգայուն սարքերից 

26.11.22 Կիսահաղորդչային սարքեր, լուսարձակող դիոդներ, պիեզոէլեկտրական 
բյուրեղներ հավաքված. դրանց մասերը  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լուսադիմադրիչներ (լուսազգայուն դիմադրիչներ)՝ սովորաբար կազմված են երկու 
էլեկտրոդներից, որոնց միջև գտնվում է կիսահաղորդչային նյութ (կադմիումի սուլֆիդ, 
կապարի սուլֆիդ և այլն), էլեկտրական դիմադրությունը փոփոխվում է 
լուսադիմադրիչին ընկնող լուսավորության ինտենսիվությունից, օգտագործվում են 
բոցի դետեկտորներում, տեղաշարժվող օբյեկտների հաշվառման, դռների ավտոմատ 
բացման համակարգերում և այլն 

- լուսագալվանական տարրեր՝ որոնք լույսն անմիջականորեն վերափոխում են 
էլեկտրաէներգիայի (առանց հոսանքի արտաքին աղբյուրի անհրաժեշտության), 
սելենի հիմքով տարրերը օգտագործվում են լյուքսաչափերում և 
լուսակայացույցներում, սիլիցիումի հիմքով տարրերն ունեն ավել բարձր ելք և 
օգտագործվում են մասնավորապես կառավարող և կարգավորող սարքավորանքում 
(լուսային իմպուլսների հայտնաբերման համար) թելքաօպտիկական կապի 
համակարգերում և այլն, հատուկ տարատեսակներ են հանդիսանում՝ արեգակնային 
տարրերը (սիլիցիումային լուսագալվանական տարրեր՝ որոնք արեգակնային լույսն 
անմիջականորեն վերափոխում են էլեկտրական էներգիայի, սովորաբար 
օգտագործվում են խմբերով՝ որպես էլեկտրաէներգիայի աղբյուր (օրինակ՝ տիեզերքի 
հետազոտման համար կիրառվող հրթիռներում կամ արբանյակներում, լեռներում 
տուժածներին փրկելու համար կիրառվող հաղորդիչներում), անկախ նրանից դրանք 
հավաքված են մոդուլներում, տեղակայված են պանելի վրա թե ոչ), լուսադիոդները 
(գերմանիումային, սիլիցիումային և այլն, լուսադիոդների տեսակարար էլեկտրական 
դիմադրությունը փոփոխվում է երբ լուսային ճառագայթներն ընկնում են դրանց p-n 
անցումների վրա, օգտագործվում են տեղեկատվության ավտոմատ մշակման 
ժամանակ (սորաքարտերի և սորաժապավենների ընթերցում, տեղեկատվության 
պահպանում), որոշ էլեկտրոնային սարքերում (որպես լուսակատոդներ), 
ճառագայթային հրաչափերում և այլն, տվյալ խմբավորման մեջ են մտնում նաև 
լուսատրանզիստորները և լուսաթիրիստորները, 32.10.51 ենթակարգում թվարկված 
դիոդներից, տրանզիստորներում և թիրիստորներից տարբերվում են լույսի անցման 
հնարավորության ապահովման համար մասնակի թափանցիկ հենամարմնի 



1682 
 

առկայությամբ), օպտրոնները և լուսառելեները (կազմված են լուսադիոդների, 
լուսատրանզիստորների կամ լուսաթիրիստորների հետ զուգակցված 
էլեկտրալյումինեսցենտային դիոդներից), տվյալ խմբավորման մեջ ներառվում են նաև 
լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքերը` անկախ նրանից դրանք հավաքված են 
փաթեթում կամ հավաքած չեն (օրինակ՝ էլեկտրոդներ-արտանցիչների հետ կամ 
միացման հաղորդալարերով)  

- լուսարձակող դիոդներ կամ էլեկտրալյումինեսցենտային դիոդներ (հիմնված 
գալիումի արսենիդի կամ գալիումի ֆոսֆիդի վրա)՝ սարքավորումներ, որոնք 
էլեկտրական էներգիան կերպափոխում են տեսանելի, ենթակարմիր կամ 
անդրամանուշակագույն լույսի, կիրառվում են օրինակ՝ կառավարման 
համակարգերում տեղեկատվության արտացոլման կամ փոխանցման համար 

- լազերային դիոդներ՝ ճառագայթում են շաղկապված լույսի ճառագայթ, կիրառվում 
են օրինակ՝ միջուկային մասնիկների հայտնաբերման համար, բարձրության չափման 
սարքավորանքում, հեռաչափության համար, թելքաօպտիկական կապի 
համակարգերում 

- հավաքված պիեզոէլեկտրական բյուրեղներ՝ ներառում են հիմնականում բարիումի 
տիտանատի բյուրեղները (այդ թվում՝ բարիումի տիտանատի բազմաբյուրեղային 
բևեռացված տարրերը), տիտանատի բյուրեղները, կապարի ցիրկոնատը կամ 20.59 
դասի այլ բյուրեղները, քվարցի կամ տուրմալինի բյուրեղները, օգտագործվում են 
խոսափողերում, բարձրախոսներում, անդրաձայնային սարքավորումներում, 
կայունացված հաճախության տատանողական փակ հաղորդաշղթաներում 
(դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում, միայն երբ հավաքված են, լինում են 
թիթեղների, ձողերի, սկավառակների, օղակների և այլնի տեսքով և առնվազն 
հանդերձված են էլեկտրոդներով կամ էլեկտրական միակցիչներով), կարող են 
պատվել գրաքարով, լաքով և այլն, տեղակայվել նեցուկներին կամ գտնվել 
գլանանոթներում (օրինակ՝ մետաղական տուփում, ապակե փորձանոթում)  

 

Բացառվում է՝ 

- այլ բաղադրիչների հավելում պարունակող ավարտուն տեսքի արտադրանքը 
(հավաքվածք գումարած բյուրեղներ), որը դիտարկվում է որպես մեքենայի կամ 
սարքավորանքի հատուկ մանրամաս և չի կարող դիտարկվել որպես հավաքված 
բյուրեղ, օրինակ՝ խոսափողերի և բարձրախոսների համար պիեզոէլեկտրական 
տարրերը (26.30.2), ձայնային ուղիների գլխիկները (26.40.51), հաստության չափման 
կամ թերությունների հայտնաբերման համար անդրաձայնային սարքերի տվիչի 
տարրերը (զգայուն տարրերը)՝ (26.51.82), էլեկտրոնային ժամացույցների քվարցային 
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գեներատորները (26.52.21) 

- տվյալ ենթակարգի սարքերի մասերը (26.11.40.500) 

- կիսահաղորդչային սարքերը (26.11.21) 

- կիսահաղորդչային սարքերը, որոնց աշխատանքն առաջին հերթին կախված է 
ջերմաստիճանից, ճնշումից և այլն, ինչպես նաև ոչ գծային կիսահաղորդչային 
դիմադրիչները (ջերմադիմադրիչներ, վարիստորներ, մագնիսադիմադրիչներ և այլն) 
(26.11) 

- էլեկտրոնիկայում՝ սկավառակների, թիթեղների կամ համանման տեսքով 
օգտագործման համար լեգիրացված քիմիական տարրերը (օրինակ՝ սիլիցիումը և 
սելենը), անկախ նրանից դրանք ողորկված են թե ոչ, պատված են միասեռ 
էպիտաքսիլ շերտով թե ոչ (պայմանով, որ դրանք չեն լեգիրացվել ընտրանքային կամ 
լեգիրացվել են դիֆուզիոն մեթոդով՝ ընդհատուն գոտիների առաջացման համար) 
(20.13.21.500, 20.13.21.900) 

- լուսաէմիսիոն խողովակները (լուսատարրերը), որոնց աշխատանքը հիմնված է 
արտաքին լուսաէֆեկտի (լուսաէմիսիայի) վրա (26.11.1) 

- տարրերով (թեկուզ և պարզ, օրինակ՝ հոսանքի ուղղության կարգավորման համար 
դիոդների) սարքավորված պանելները կամ մոդուլները, որոնք տալիս են էներգիա, 
օրինակ՝ անմիջականորեն շարժիչին, էլեկտրալիզարարներին (27.11) 

- չհավաքված պիեզոէլեկտրական բյուրեղները (20.59, 32.12.1) 

26.11.22.300 Սարքեր լուսազգայուն կիսահաղորդչային, դիոդներ լուսարձակող, տարրեր 
արեգակնային, լուսադիոդներ, լուսատրանզիստորներ 

26.11.22.350 Սարքեր լուսազգայուն կիսահաղորդչային, դիոդներ լուսարձակող 
26.11.22.370 Սարքավորումներ լուսազգայուն կիսահաղորդչային, տարրեր արեգակնային, 

լուսադիոդներ, լուսատրանզիստորներ և համանման արտադրատեսակներ 
26.11.22.500 Սարքեր կիսահաղորդչային, այլ (բացի լուսազգայուններից)  
26.11.22.700 Բյուրեղներ պիեզոէլեկտրական, հավաքված 
26.11.3 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ  
26.11.30 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ 

 
Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ և միկրոհավաքվածքներ՝ 

սարքավորումներ, որոնք բաղկացած են պասիվ և ակտիվ տարրերի կամ 
բաղադրիչների (դիտարկվում են որպես առանձին բլոկներ) ամբողջությունից  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միաձույլ ինտեգրալային սխեմաներ՝ միկրոսխեմաներ, որոնցում սխեմայի տարրերը 
(դիոդներ, տրանզիստորներ, դիմադրիչներ, կոնդենսատորներ, միջմիացություններ և 
այլն) բազմության տեսքով ձևավորված են կիսահաղորդչային նյութի (օրինակ՝ 
լեգիրացված սիլիցիումի) մակերևույթին, կարող են լինել թվային, գծային 
(անալոգային) կամ անալոգա-թվային, կարող են լինել հավաքված (այսինքն 
արտանցքներով կամ միացման հաղորդալարերով, անկախ նրանից դրանք 
տեղադրված են խեցու, մետաղի կամ պլաստմասսայի մեջ թե ոչ, իսկ թաղանթները 
կարող են լինել գլանի, զուգահեռանիստի և այլնի տեսքով), չհավաքված (այսինքն 
որպես չիփեր, որոնք սովորաբար ուղղանկյուն տեսքի են և մի քանի միլիմետր չափեր 
ունեցող կողմերով), բյուրեղների (այսինքն չիփերի) չհատված թիթեղների, քարտերի 
(անվանվում են նաև «բանական» քարտեր՝ պարունակում են էլեկտրոնային 
ինտեգրալային սխեմա (միկրոպրոցեսոր) չիփի տեսքով, կարող են ունենալ կամ 
չունենալ մագնիսական ժապավեն) տեսքով, միաձույլ թվային ինտեգրալային 
սխեմաները (որոշները օգտագործվում են որպես կենտրոնական պրոցեսսորի 
բլոկներ (անվանվում են միկրոպրոցեսորներ), հիշողության բլոկի համար և այլն) 
պարունակում են՝ մետաղ-օքսիդային-կիսահաղորդիչներ (ՄՕԿ տեխնոլոգիա) 
(նախընտրելի են բաղադրիչների բարձր խտություն և էներգիայի ցածր սպառում 
պահանջող համակարգերի համար, լրացուցիչ ՄՕԿ սխեմաները պահանջում են 
նվազագույն հզորություն և նախընտրելի են այն դեպքերում, երբ սնուցման 
ապահովումը սահմանափակ է կամ երբ անհրաժեշտություն է առաջանում հովացնել 
սխեման), երկբևեռային տեխնոլոգիայով ստացված սխեմաներ (նախընտրելի են 
տրամաբանական գործողությունների առավելագույն արագագործության 
անհրաժեշտություն ունեցող համակարգերի համար) և երկբևեռ և ՄՕԿ 
տեխնոլոգիաների համակցությամբ ստացված սխեմաներ (որը համակցում է 
երկբևեռային սխեմաների արագությունը լրացուցիչ ՄՕԿ սխեմայի ինտեգրացման 
բարձր աստիճանի և էներգիայի ցածր սպառման հետ) 

- հիբրիդային ինտեգրալային սխեմաներ` միկրոսխեմաներ՝ ձևավորված մեկուսիչ 
տակդիրի վրա (բաղադրիչները միավորվում են չերկատվող կերպով), ինչը 
հնարավորություն է տալիս միաժամանակ ստանալ նաև որոշ պասիվ տարրեր 
(դիմադրիչներ, կոնդենսատորներ, չափռաստիչներ և այլն), որոնք ներկառուցվում և 
տեղադրվում են մակերևույթին կամ լինում են չիփի տեսքով (անկախ նրանից դրանք 
ունեն թաղանթ թե ոչ, թե տեղադրված են կիսահաղորդչի թաղանթում), մի քանի 
շերտերից կազմված և հավաքվածքի ձևավորման համար ջերմամիացված 
տակդիրները (սովորաբար խեցե) դիտարկվում են որպես միասնական տակդիրներ 

- ուղղակի մուտքի՝ կանխիկ (cash) հիշողություն (ուղղակի մուտքով հիշողության 
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ստատիկ սարքավորում հայցման ավելի քիչ տևողությամբ քան հիմնական 
հիշողությունը)` սովորաբար օգտագործվում է որպես ժամանակավոր բուֆերային 
հիշողություն՝ օպերատիվ և հիմնական հիշողության արագագործության 
համաձայնեցման համար, ներառում են՝ էլեկտրական ջնջվող վերածրագրավորվող 
հաստատուն հիշող սարքավորումները (բայթ առ բայթ ջնջվող հիշողություն ունեցող), 
ֆլէշ (flash) հիշողությունները (որոնք կարող են հիմնվել էլեկտրական ջնջվող 
վերածրագրավորվող հաստատուն հիշողության սարքավորման (որոնք ունեն 
տրանզիստորային տարրի հետ զուգակցված մատրիցային կառուցվածք) կամ ֆլեշ 
սխեմայով վերածրագրավորվող հաստատուն հիշողության սարքավորման 
տեխնոլոգիաների (ունեն երկու կամ ավելի տրանզիստորային տարրերի կամ մեկ 
տրանզիստորային տարրը մեկ այլ տրանզիստորային տարրին զուգակցված 
(միևնույն հատվածում կամ բլոկում) մատրիցային կառուցվածք) վրա և հանդիսանում 
են ամբողջությամբ կամ ըստ հատվածների ջնջվող), ծրագրավորումը, ընթերցումը 
կամ ջնջումը կարող է իրականացվել կրկնակի սնուցման կամ սովորական սնուցման 
դեպքում  

- հիշող սարքավորումներ հասցեագրմամբ (հասցեն որոշվում է դրանց 
պարունակությամբ կամ պարունակության որոշ մասով և ոչ թե անվանումով կամ 
գտնվելու վայրով, էլեկտրական դաշտի ազդեցության բացակայության դեպքում 
սեգնետաէլեկտրական նյութը կարող է պահպանել էլեկտրական բևեռացումը) լինում 
են ինչպես էլեկտրական ծրագրավորվող, այնպես և էլեկտրական ջնջվող  

- միկրոպրոցեսորներ (միկրոպրոցեսորային սարքավորումներ)՝ ինտեգրալային 
սխեմաներ (համակարգի կառավարման հիմնական հրամանների և գործառույթների 
իրականացման համար)` որոնք կազմված են՝ թվաբանական տրամաբանական 
բլոկից, հրամանների կոդավերծանիչից և ծրագրային հաշվիչից, կառավարման 
բլոկից, մուտքի - ելքի սարքավորումից (այլ սարքավորումների հետ կապի համար), 
կարող են աշխատել առանց ներքին և արտաքին հիշողության և այլ սարքավորման 
օգտագործմամբ, կարող են ունենալ մեկ կամ ավելի միկրոծրագրավորվող հիշող 
սարքավորում (այսպիսով ընդլայնելով կառավարման բլոկում հիմնական 
հրամանների քանակը), միկրոծրագրավորվող հիշողությունը (որը կարող է ունենալ 
միկրոպրոցեսորը) նախատեսված է երկակի բազային հրամանների պահպանման 
համար և չի կարող դիտարկվել որպես կատարման ենթակա հրամանների 
պահպանման ծրագրային հիշողություն, կարող են պարունակել հրամանային քէշ 
հիշողություն կամ միկրոպերիֆերային ֆունկցիաներ (ներառվում են նաև 
պատվիրատուի պատվերով պատրաստված, ամբողջությամբ հատուկ կիրառական 
գործառույթների իրականացման համար նախատեսված (մատրիցային կամ 
ստանդարտ տարրերի վրա) միկրոպրոցեսորները, կարգայնությունը որոշվում է 
որպես յուրաքանչյուր բառի երկարություն (այսինքն 8, 16 կամ 32 բիթ), որը 
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թվաբանական տրամաբանական բլոկը կարող է մշակել պարզ միկրոհրամանային 
ցիկլում)  

- միկրոկոնտրոլերներ և միկրոհամակարգիչներ՝ ինտեգրացված սխեմաներ, որոնք 
առնվազն պարունակում են հետևյալ հիմնական մասերը` միկրոպրոցեսոր 
(անվանվում է նաև մշակող միկրոբլոկ), ծրագրային հիշողություն ((օրինակ՝ միայն 
ընթերցող հիշողություն, ուղղակի մուտքի հիշողություն, էլեկտրական ջնջվող 
վերածածկագրվող հաստատուն հիշող սարքավորում, վերածրագրավորվող հիշող 
սարքավորում ֆլեշ հիշողությամբ և այլն)՝ զուգակցված ծրագրային կոդավերծանիչի 
հետ և հրամանների հերթականության ծրագրային որոշիչ պարունակող), տվյալների 
հիշողություն (օրինակ` ուղղակի մուտքի հիշողություն, ի տարբերություն 
միկրոպրոցեսորների՝ այլ ինտեգրալ սխեմաներից մուտքը հնարավոր չէ), արտաքին 
հաղորդաթիթեղ (կանալ) (տվյալների, հասցեների և հրամանների համար), 
միկրոկոնտրոլերները պահպանում են ծրագրերը և կարող են ծրագրավորվել հատուկ 
գործառույթների կատարման կամ կոնկրետ կիրառման համար (օրինակ՝ 
հեռուստատեսային ընդունիչների, տեսագրման կամ վերարտադրման 
սարքավորումների, միկրոալիքային վառարանների համար), ամբողջությամբ մշակում 
են հատուկ կիրառական խնդիրը, հիմնված են (ըստ պատվիրատուի պահանջի) 
մատրիցային կամ ստանդարտ տարրերի վրա, միկրոհամակարգիչները կարող են 
աշխատել առանձին և որպես սովորական համակարգիչներ (օրինակ՝ համապիտանի 
ԷՀՄ-ներ, մինիհամակարգիչներ և անհատական համակարգիչներ), ծրագրավորվում 
են օգտագործողի պահանջմունքներին համապատասխան (միկրոկոնտրոլլերների և 
միկրոհամակարգիչների կարգայնությունը դա յուրաքանչյուր բառի երկարությունն է 
(այսինքն 8, 16 կամ 32), որը թվաբանական տրամաբանական բլոկը կարող է մշակել 
պարզ միկրոհրամանային ցիկլում)  

- միկրոպերիֆերային սարքավորումներ՝ ինտեգրալային սխեմաներ, որոնք ի լրումն 
միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների և միկրոհամակարգիչների 
իրականացնում են հատուկ գործառույթներ և բարելավում դրանց արտաքին կապը, 
ղեկավարումը և ինտերֆեյսային բնութագրերը, կարող են պարունակել նաև ուղային 
կոնտրոլերներ, հիշողության կոնտրոլերներ (սկավառակային կոնտրոլերներ, 
հիշողության կառավարման սարքավորումներ, ուղղակի մուտքի հիշողության 
կոնտրոլերներ) կամ պերիֆերային սարքավորման կոնտրոլերներ (գրաֆիկական 
կոնտրոլերներ) 

Միկրոհավաքվածքները պատրաստվում են ընդհատ, ակտիվ կամ ակտիվ և 
պասիվ բաղադրիչներից, որոնք միացվում և կապվում են միմյանց, ընդհատ 
բաղադրիչները անանջատ են, կարող են ունենալ միակ ակտիվ էլեկտրական 
գործառույթ (կիսահաղորդչային սարքեր) կամ միակ պասսիվ էլեկտրական 
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գործառույթ (դիմադրիչներ, կոնդենսատորներ, միջմիացություններ և այլն) (մի քանի 
էլեկտրական սխեմային տարրերից կազմված և բազմաթիվ էլեկտրական 
գործառույթներ ունեցող բաղադրիչները (ինչպես ինտեգրալային սխեմաները) 
դիսկրետ բաղադրիչներ չեն համարվում), միկրոհավաքվածքները սովորաբար 
իրագործվում են կաղապարված մոդուլների (որոնցում բաղադրիչները տեղադրված 
են բլոկի` սովորաբար պլաստմասսե թաղանթում (գլան, զուգահեռանիստ, կիսագունդ 
և այլն)) կամ միկրոմոդուլների (պատրաստվում են մի քանի ուղղանկյուն տակդիրներ 
միմյանց միացնելու միջոցով (որոնցից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է մեկ կամ 
ավելի կրող բաղադրիչներ)) տեսքով  

 

Բացառվում է՝ 

- միայն պասիվ տարրերից կազմված էլեկտրոնային սխեմաները 

- միայն պասիվ տարրերից կազմված ժապավենային սխեմաները (26.12.2) 

- հավաքվածքները, որոնք ձևավորվել են ընդհատ բաղադրիչների հենակին 
տեղադրմամբ (օրինակ՝ տպասխեմայով), ինչպես նաև էլեկտրոնային միկրոսխեմային 
նույն կամ տարբեր տիպի կամ մեկ կամ մի քանի այլ սխեմաների կամ մեկ կամ մի 
քանի այլ սարքերի (օրինակ՝ դիոդներ, տրանսֆորմատորներ, դիմադրիչներ) 
ավելացմամբ ձևավորված (այդպիսի հավաքվածքները դասակարգվում են տվյալ 
կոնկրետ մեքենայի կամ սարքավորանքի խմբավորումներում) հավաքվածքները և այլ 
հավաքվածքները (որոնք դասակարգվում են մեքենաների մանրակների 
դասակարգման պայմաններով (օրինակ՝ մի շարք էլեկտրոնային միկրոսխեմաներից 
կազմված, համապատասխան ձևի կրիչին տեղադրված և որպես տեղեկատվության 
մշակման համար հաշվողական մեքենայի հիշողության մաս սահմանված 
հավաքվածքները (26)) 

- ինտեգրալային սխեմաների և միկրոմոդուլների մասերը (26.11.40.700) 

26.11.30.100 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ -կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքի վրա, թիթեղներ դեռևս բյուրեղների չկտրատված, բյուրեղներ 

26.11.30.150 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ -կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքի վրա, թիթեղներ դեռևս բյուրեղների չկտրատված 

26.11.30.170 Մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքի թվային միաձույլ ինտեգրալային 
սխեմաներ, բյուրեղներ 

26.11.30.200 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական ընտրության, 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա 

26.11.30.250 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական ընտրության, 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, 4 Մբիթ-ից ոչ ավելի 
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հիշողության ծավալով 

26.11.30.270 Սարքավորումներ դինամիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական ընտրության, 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, 4 Մբիթ-ից ավելի հիշողության 
ծավալով 

26.11.30.300 Սարքավորումներ ստատիկ օպերատիվ հիշողության, պատահական ընտրության, 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա 

26.11.30.500 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության` անդրամանուշակագույն 
ճառագայթմամբ ջնջմամբ, 256 կբիթ-ից ոչ ավելի հիշողության ծավալով 

26.11.30.600 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության` էլեկտրական ջնջմամբ, 
սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդիչ այլ կառուցվածքների վրա  

26.11.30.650 Սարքավորումներ հաստատուն վերածրագրավորվող հիշողության, մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդիչ կառուցվածքների վրա, տեղեկատվության էլեկտրական ջնջմամբ 

26.11.30.690 Սարքավորումներ հիշողության այլ, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքների 
վրա  

26.11.30.700 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա, միկրոպրոցեսորներ 

26.11.30.900 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա, այլ սխեմաներ ինտեգրալային հիբրիդային, միկրոմոդուլներ և 
սխեմաներ ինտեգրալային այլ  

26.11.30.930 Սխեմաներ ինտեգրալային միաձույլ, թվային, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ այլ 
կառուցվածքների վրա  

26.11.30.950 Սխեմաներ ինտեգրալային, միաձույլ, մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ 
կառուցվածքների վրա (բացի թվայիններից), անալոգային և անալոգաթվային 

26.11.30.970 Սխեմաներ ինտեգրալային, հիբրիդային 
26.11.30.990 Միկրոմոդուլներ և սխեմաներ ինտեգրալային, այլ 
26.11.4 Էլեկտրոնային լամպերի և խողովակների մասեր և այլ էլեկտրոնային բաղադրիչներ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.11.40 Էլեկտրոնային լամպերի և խողովակների մասեր և այլ էլեկտրոնային 

բաղադրիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
 

26.11.40.200 և 26.11.40.300 ստորադիրքերը ներառում են՝ 

- 26.11.1 կարգում դասակարգված արտադրատեսակների մասեր (օրինակ` 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների (պայթյունից նախապահպանման համար), 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների պատյանների, էլեկտրոնաճառագայթային 
խողովակների բկանցքներին տեղադրվող շեղող կոճերի (սկանավորման 
նպատակով) համար էլեկտրոդներ (կատոդներ, ցանցեր, անոդներ), գլանանոթներ 
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(բացի ապակե գլանանոթներից))  

- 26.11.2 կարգի արտադրատեսակների մասեր, այդ թվում՝ պիեզոէլեկտրական 
բյուրեղների համար տակդիրներ և հենամարմիններ, մետաղե, ճարպաքարե 
հենամարմիններ և այլն (տեղադրված կիսահաղորդիչների համար) 

- 27.90  կարգում ներառված ինտեգրալային սխեմաների և միկրոմոդուլների մասեր 

Բացառվում է՝ 

- ցցաձողերի (կամ հպակների) և էլեկտրոդների միջև էլեկտրական միակցիչները 
(27.12.1) 

- գրաքարե մանրակները (27.90.13) 

26.11.40.200 Մասեր էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների  
26.11.40.300 Մասեր էլեկտրավակուումային սարքերի, 26.11 կարգին դասվող  (բացի 

էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների մասերից) 
26.11.40.500 Մասեր ինտեգրալային սխեմաների և միկրոմոդուլների  
26.11.9 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 

ծառայություններ. էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.11.91 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 
ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տպատախտակների վրա միկրոսխեմաների հավաքման ծառայություններ 
- ծառայություններ էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների մետաղապատման, 
լաքապատման և այլ նյութերով պատման 

26.11.91.000 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների արտադրության հետ կապված 
ծառայություններ  

26.11.99 Էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

26.11.99.000 Էլեկտրոնային բաղադրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.12 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակներ 
26.12.1 Հավաքած տպատախտակներ 
26.12.10 Հավաքած տպատախտակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- տպասխեմաներ՝ մեկուսիչ հիմնատակի վրա սովորական տպման, մակերևույթի 
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ստացման, պատման, խածագծման և այլ տպման ընթացակարգի միջոցով 
ստացված՝ հաղորդիչ տարրերի, հպակների, մակածության, դիմադրիչների և 
կոնդենսատորների («պասիվ» տարրեր) և այլ՝ (էլեկտրական ազդանշաններ 
առաջացնող, ուղղող, դրսևորող, մոդուլացնող կամ ուժեղացնող տարրերից 
տարբերվող (ինչպես օրինակ` դիոդները, թրիոդները կամ այլ «ակտիվ» տարրերը)) 
տարրերի ստացման համար, կարող են կազմվել նշված տարրերից որևէ մեկից կամ 
մի քանիսից (ըստ նախապես սահմանված նկարի), կարող են տպվել մեկ կամ երկու 
(երկկողմանի տպասխեմաներ) կողմերում կամ միմյանց միացվել մի քանի շերտերի 
հավաքմամբ (բազմաշերտ սխեմաներ), կարող են ունենալ մեխանիկական տարրերի 
միացման բացվածքներ կամ մատակարարվել չտպված միացման տարրերով, 
ներառվում են նաև ամբողջությամբ պասիվ տարրերից կազմված նրբաթաղանթները 
(առաջանում են ապակե կամ խեցե թիթեղների վրա վակուումային փոշիացման, 
կատոդային փոշեցրման կամ քիմիական եղանակով մետաղական կամ դիէլեկտրիկ 
թաղանթի նկարների նստեցման (մասնակի կամ ամբողջական (հետագա 
ընտրանքային խածագծմամբ)) դեպքում) և հաստաթաղանթները (ձևավորվում են 
խեցե թիթեղների վրա համանման նախշանկարների կաղապարային տպմամբ՝ 
օգտագործելով փոշենման ապակու, խեցու, մետաղների և համապատասխան 
լուծիչների խառնուրդներ պարունակող մածուկները (կամ ներկիչները), որոնք 
այնուհետև թրծվում են վառարանում) (թաղանթային սխեմաները սովորաբար 
մատակարարվում են միացման հաղորդալարեր կամ արտանցիչներ ունեցող 
մետաղական, խեցե կամ պլաստմասսե պատիճներով) 

 

Բացառվում է՝ 

- նրբաթաղանթային և հաստաթաղանթային սխեմաները, որոնցում օգտագործվում 
են միևնույն տեխնոլոգիական ընթացակարգով ստացվող պասսիվ և ակտիվ 
տարրերը (26.12.3) 

- տպման որևէ եղանակով ստացված առանձին պասիվ տարրերը (ինչպես 
մակածությունը, ունակությունը և դիմադրությունը) (27.51, 27.11.4, 26.11, 27.90.60) 

- սխեմաները, որոնց վրա մեխանիկական տարրերը կամ էլեկտրական 
բաղադրիչները տեղադրվել կամ միացվել են  

26.12.10.500 Տպասխեմաներ կոշտ, բազմաշերտ  
26.12.10.700 Տպասխեմաներ այլ, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և հպակային 

հարթակից 
26.12.10.750 Տպասխեմաներ կոշտ, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և հպակային 

հարթակից 
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26.12.10.770 Տպասխեմաներ ճկուն, կազմված միայն հոսանահաղորդ ուղիներից և հպակային 
հարթակից 

26.12.10.900 Տպասխեմաներ այլ, կազմված միայն պասիվ տարրերից  
26.12.2 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների համար` 

ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման մեկուսատախտակներ  
26.12.20 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների 

համար` ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման մեկուսատախտակներ 
26.12.20.000 Մեկուսատախտակներ տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների համար` 

ձայնի, տեսապատկերի, ցանցային և համանման մեկուսատախտակներ 
26.12.3 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 
26.12.30 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 

26.12.30.000 Քարտեր ներսարքված ինտեգրալային սխեմաներով («սմարթ» քարտեր) 
26.12.9 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ. հավաքած 

Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.12.91 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տպատախտակների և կիսահաղորդիչների խածատման, լաքապատման, 
փոշեպատման հետ կապված ծառայություններ 

26.12.91.000 Տպատախտակների պատրաստման հետ կապված ծառայություններ  
26.12.99 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.12.99.000 Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.2 Համակարգիչներ և ծայրամասային սարքվածքներ 
26.20 Համակարգիչներ և ծայրամասային սարքվածքներ 
26.20.1 Հաշվողական մեքենաներ, դրանց մասերը և պարագաները 
26.20.11 Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել քաշով  

(լափթոփներ, նոութբուքեր). գրպանի ՊԴԱ (PDA) համակարգիչներ և համանման 
համակարգիչներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լափթոփ, նոութբուք` անհատական էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ, 
դյուրակիր, ինքնավար սնուցմամբ և 4-5 կգ-ից մինչև 10 կգ ոչ ավելի քաշով, ունեն 
ստեղնաշար, հեղուկ բյուրեղների վրա հարթ ցուցասարք (դիսփլեյ), ինքնավար 
սնուցման բլոկ, ինչպես նաև արտաքին սարքվածքներին միացման 
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հնարավորություններ  

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 26.20.14-ի ենթակարգի 
պարզաբանումները, համապատասխան փոփոխություններով                

26.20.11.100 Տվյալների ավտոմատ մշակման դյուրակիր մեքենաներ, 10 կգ-ից ոչ ավել քաշով  
(լափթոփներ, նոութբուքեր). գրպանի ՊԴԱ (PDA) համակարգիչներ և համանման 
համակարգիչներ                 

26.20.11.110 Նոթբուք 

26.20.11.120 Նեթբուք 

26.20.11.130 Մոնոբլոկ համակարգ 

26.20.11.140 Պլանշետ 

26.20.11.190 Այլ անհատական համակարգիչներ 

26.20.12 Դրամարկղային տերմինալներ (տվյալների ներածման և արտածման սարք), 
բանկային ավտոմատներ և համանման սարքեր, միացվող տվյալների մշակման 
մեքենաներին կամ ցանցերին 
 
- տերմինալ՝ հաշվողական համակարգի հետ օգտագործողի կամ օպերատորի 
փոխգործողության սարքվածք, որն իրենից ներկայացնում է երկու 
հարաբերականորեն անկախ սարքվածքներ՝ մուտքի սարքվածք (ստեղնաշար) և ելքի 
սարքվածք (էկրան կամ տպագրող սարքվածք): Կոնկրետ սարքավորանքի և 
առևտրային նպատակների համար նախատեսված տերմինալներն ունեն 
«կիրառական տերմինալներ» անվանում, կարող են պարունակել նաև տվյալների 
պահպանման և մշակման ներկառուցված հնարավորություններ  

Բացառվում է. 

- տոմսերի վաճառքի և տեղերի ամրագրման համար նախատեսված 
մասնագիտացված տերմինալները (28.23.12) 

- մագնիսական և մեխանիկական գրաֆիկական ընթերցող սարքվածքները (26.20.16) 

26.20.12.100 Տերմինալներ առևտրային, հաճախորդների ինքնասպասարկման, այլ 
26.20.12.200 Մեքենաներ թվային, ինքնասպասարկման, կանխիկ դրամով գործառնությունների 

համար, դրամի փոխանակման համար 
26.20.13 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, պարունակող 

մեկ մարմնում առնվազն կենտրոնական մշակիչ (պրոցեսոր) և ներածման ու 
արտածման սարք, համատեղված կամ առանձին բլոկներով  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- սեղանի համակարգիչներ՝ անհատական համակարգիչներ կամ մասնագիտական 
աշխատանքային կայաններ` նախագծված հաշվի առնելով գրասենյակային 
աշխատասեղանի ստանդարտ չափերը և սարքավորված գործնական հաշվողական 
խնդիրների լուծման համար բավարար հիշողության ծավալով և սկավառակային 
տարածությամբ 

26.20.13.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, պարունակող մեկ 
մարմնում առնվազն կենտրոնական մշակիչ (պրոցեսոր) և ներածման ու արտածման 
սարք, համատեղված կամ առանձին բլոկներով  

26.20.14 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, 
մատակարարվող համակարգերի տեսքով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մեքենաներ անալոգային, տվյալների ավտոմատ մշակման համար, կիրառվող 
անընդհատ փոփոխվող պարամետրերի չափման և չափումների մշակման համար 
(տվյալների մշակումն իրականացվում է կոմուտացման մեկուսատախտակին 
տեղակայված ծրագրի համաձայն և կարող է փոփոխվել մեկ աշխատանքից մյուսին 
անցման դեպքում), կարող են գործողություններ կատարել մաթեմատիկական 
մոդելավորման մեթոդներով և պետք է պարունակեն առնվազն անալոգային տարրեր 
(գումարիչներ, ինտեգրատորներ և ինվերտորներ, բաղկացած սխեմաներից և 
գործութային ուժեղացուցիչներից, բազմապատկիչ տարրեր, գործառնական 
վերափոխիչներ, գործակիցների սահմանման պոտենցաչափեր), իմպուլսների 
կարգավորվող ցուցիչներով և ողջ մեքենայի ղեկավարման սարքվածքներով 
ղեկավարվման տարրեր, ծրագրավորող տարրեր (կոմուտացման վահանակ 
(սովորաբար հանովի), կոմուտացման մեկուսատախտակներ(սովորաբար հանովի)), 
կարող են ներառել նաև տարրեր, մուտքի գործառույթ ունեցող (առաջադրող 
սարքվածքներ օժանդակ շարժաբերով պոտենցաչափի տեսքով, առաջադրող 
սարքվածքներ գործառնական վերափոխիչների տեսքով և այլն), տարրեր, ելքի 
գործառույթ ունեցող (վոլտմետրեր, օսցիլոգրաֆներ, թվային վոլտմետրեր և այլն), 
բոլոր սարքվածքներն իրագործվում են մեկ ընդհանուր պատյանում և իրենցից 
ներկայացնում են ինքնավար սարքվածք, օգտագործվում են մաթեմատիկական 
մոդելների նմանակման համար, իսկ կիրառման հիմնական ոլորտներն են 
գիտատեխնիկական աշխատանքները, արտադրությունը, տիեզերական 
տարածության ուսումնասիրությունները և այլն: Անալոգային մեքենաները կարող են 
միացվել ծայրամասային սարքվածքներին, ինչպես օրինակ` սորաժապավենից 
ընթերցման սարքվածքները, կորերի կրկնիչները, ժապավենային սորատիչները, 
գծագրակառուցիչները, ժամանակից կախված կորեր գծագրող ինքնագրերը և այլն: 



1694 
 

Մեքենան և ծայրամասային հանգույցը (կամ հանգույցները), միասին կազմում են 
տվյալների մշակման անալոգային համակարգը: Ծայրամասային սարքվածքները 
դիտարկվում են որպես լրակազմ համակարգի բաղկացուցիչ մասեր, եթե դրանք 
բավարարում են հետևյալ պայմաններին` ամբողջությամբ կամ հիմնականում 
օգտագործվում են տվյալների մշակման ավտոմատ համակարգում, կարող են 
միացվել տվյալների մշակման կենտրոնական սարքավորմանը` անմիջական կամ մեկ 
կամ մի քանի սարքվածքների միջոցով և կարող են ստանալ կամ տալ տվյալներ 
այնպիսի տեսքով (ծածկագրի կամ ազդանշանի), որոնք կարող են օգտագործվել 
համակարգի կողմից  

- մեքենաներ հիբրիդային (անալոգաթվային)՝ տվյալների ավտոմատ մշակման 
համար, որոնք իրենցից ներկայացնում են թվային տարրերով անալոգային 
մեքենաներ կամ անալոգային տարրերով թվային մեքենաներ (որոշակի դեպքերում 
այդ տարբեր տարրերը միավորվում են միևնույն պատյանում, այլ դեպքերում, 
տարանջատվում են մի քանի առանձին սարքվածքների և ձևավորում են համակարգ), 
գոյություն ունեն նաև տեղեկատվության մշակման հիբրիդային համակարգեր, 
կազմված մեկ կամ մի քանի հիբրիդային սարքվածքների միջոցով միմյանց 
փոխկապված անալոգային և թվային համակարգերից (անալոգային տվյալները 
թվայինի կամ թվային տվյալները անալոգայինի վերափոխելու ղեկավարող 
սարքվածքներ և ազդանշանների վերափոխիչներ պարունակող)  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է թվային hամակարգիչ` տվյալների 
ներկայացման համար 0 և 1 թվերի օգտագործմամաբ և առնվազն ավտոմատացված 
ընթացակարգ այդ տեղեկատվությունը հաշվարկելու համար, տեղեկատվության 
մշակումն իրականացվում է ծածկագրված (ծածկագիրը բաղկացած է վերջավոր թվով 
նշաններից (երկուական ծածկագիր, ստանդարտացման միջազգային 
կազմակերպության ստանդարտ վեցբիթային ծածկագիր և այլն)) տեսքով, կարող են 
ապահովել մշակման ծրագրի կամ ծրագրերի, ինչպես նաև այն տեղեկատվության 
պահպանումը, որն անհրաժեշտ է այդ ծրագրի կամ ծրագրերի կատարման համար, 
օգտագործողի պահանջներին համաձայն տիրապետել ազատ վերածրագրավորման 
հնարավորության, իրականացնել օգտագործողի կողմից առաջադրվող 
թվաբանական գործողություններ, առանց մարդու միջամտության կատարել մշակման 
ծրագիրը, (որը նրանցից պահանջում է մշակման ընթացքում տրամաբանական 
որոշման ընդունման միջոցով փոփոխությունների ինքնուրույն իրականացում) 
տեղեկատվության մուտքը սովորաբար իրականացվում է ավտոմատ, օգտագործելով 
տվյալների կրիչները, կարող են օգտագործվել նաև սարքվածքներ՝ ստեղնաշարի 
օգնությամբ տեղեկատվության մուտքի համար, կամ տեղեկատվության մուտքը 
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կարող է իրականացվել անմիջականորեն, որոշ գործիքների օգնությամբ (օրինակ՝ 
չափիչ գործիքների), տվյալների որոշ մասը և ծրագիրը կամ ծրագրերը կարող են 
ժամանակավորապես պահպանվել օժանդակ հիշող սարքվածքներում, սովորաբար 
կազմված են առանձին պատյաններում տեղակայված մի շարք փոխկապված 
սարքվածքներից, որի հիման վրա ձևավորում են «համակարգ»: Տեղեկատվության 
մշակման թվային մեքենան պետք է առնվազն պարունակի տվյալների մշակման 
կենտրոնական սարքվածք (որը սովորաբար ներառում է հիմնական հիշող 
սարքվածքը, թվաբանական և տրամաբանական տարրերը, ինչպես նաև ղեկավարող 
տարրերը, որոնք որոշ դեպքերում կարող են լինել առանձին սարքվածքների 
տեսքով), մուտքի սարքվածք (որը ստանում է մուտք եղած տվյալները և դրանք 
վերափոխում մեքենայի կողմից մշակվող ազդանշանների), ելքի սարքվածք (որը 
վերափոխում է մեքենայի կողմից թողարկվող ազդանշանները, դրանք բերելով 
դյուրըմբռնելի տեսքի` տպագրական տեքստ, գրաֆիկներ, վերարտադրող 
սարքվածքների վրայի պատկերներ և այլն), կարող են ներառել նաև մուտքի և ելքի 
հեռավորական (դիստանցիոն) սարքվածքներ՝ տվյալների վերափոխման 
սահմանային սարքվածքների տեսքով 

Համակարգիչները տարանջատվում են տիպերի՝ ելնելով այն նպատակից, որի 
համար դրանք նախատեսված են. կենտրոնացված համակարգչային համակարգեր 
(որոնց հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ տվյալների ծրագրերը և 
հաշվողական հզորությունները գտնվում են կենտրոնացված հսկողության տակ) և 
առանձին համակարգիչներ (որոնք նախատեսված մեկ օգտագործողի համար, չեն 
հիմնվում արտաքին ռեսուրսների օգտագործման վրա (ինչպիսիք են տվյալների 
կենտրոնական բազան կամ բաշխված հաշվողական ռեսուրսները)), համակարգեր 
համակարգչային, բաշխված (անձնական օգտագործման համար մշակված 
անհատական համակարգիչների ցանց, որն օգտագործում է համատեղ արտաքին 
ռեսուրսները), կայաններ աշխատանքային, մասնագիտական (կատարելագործված 
միկրոհամակարգիչ` ցուցասարք (դիսփլեյ) և մշակման սխեմաներ պարունակող, 
կիրառվող ճարտարապետության, ֆինանսական պլանավորման կամ 
ճարտարագիտական հաշվարկների բնագավառներում) 

 

Բացառվում է՝  

- միայն սևեռված ծրագրերի օգտագործմամբ աշխատող մեքենաները (այսինքն 
այնպիսի ծրագրերի, որոնք չեն կարող փոփոխվել օգտագործողի կողմից, չնայած 
նրան, որ օգտագործողը կարող է հնարավորություն ունենալ ընտրել այդպիսի 
սևեռված ծրագրերի ամբողջական շարքից) 
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- տվյալների ավտոմատ մշակման թվային մեքենաները (30.02.12) 

26.20.14.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար թվանշանային մեքենաներ, մատակարարվող 
համակարգերի տեսքով 

26.20.15 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար այլ թվանշանային մեքենաներ, 
պարունակող կամ չպարունակող մեկ մարմնում մեկ կամ երկու հետևյալ 
սարքվածքներ` հիշողություն, ներածման սարքվածք, արտածման սարքվածք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- լրացուցիչ սարքվածքներ, որոնք բարձրացնում են տվյալների մշակման 
հնարավորությունները (օրինակ՝ լողացող ստորակետով թվաբանական 
սարքվածքները) 

- ղեկավարման սարքվածքներ և փոխանցման սարքվածքներ, օրինակ` այնպիսիք 
որոնք ապահովում են փոխադարձ կապը տվյալների մշակման այլ թվային 
մեքենաների տվյալների մշակման կենտրոնական սարքավորման հետ, կամ մուտքի 
կամ ելքի սարքվածքների խմբի հետ, որոնք կարող են ներառել տեսողական 
վերարտադրման սարքվածքներ, հեռավորական տերմինալներ և այլն 

- ազդանշանների վերափոխման սարքվածքներ, (մուտքի վրա կիրառելու դեպքում, 
այդ սարքվածքները հնարավորություն են տալիս մեքենային «հասկանալ» արտաքին 
ազդանշանները, իսկ ելքի վրա կիրառելու դեպքում` վերափոխում են ելքային 
ազդանշանները (որոնք հանդիսանում են մեքենայի կողմից իրականացված մշակման 
արդյունք) այնպիսի ազդանշանների, որոնք կարող են օգտագործվել արտաքին 
սարքվածքների կողմից)  

Տեղեկատվության մշակման թվային սարքվածքները ներկայացնում են 
ծրագրային ապահովման ցանկացած բաղադրիչ կամ ծայրամասային սարքվածք, որը 
կարող է ընդունել և ներկայացնել տվյալներ: Առանձին պատյանում տեղակայված 
սարքվածքը կարող է դիտարկվել որպես տվյալների մշակման լրակազմ թվային 
համակարգի բաղկացուցիչ մաս, եթե այն բավարարում է հետևյալ պայմաններին` 
ամբողջովին կամ հիմնականում օգտագործվում է տվյալների մշակման ավտոմատ 
համակարգում, կարող է միացվել տվյալների մշակման կենտրոնական 
սարքավորմանը կամ անմիջականորեն, կամ մեկ կամ մի քանի սարքվածքների 
միջոցով և կարող է ստանալ կամ տալ տվյալներ (ծածկագրեր կամ ազդանշաններ), 
որոնք կարող են օգտագործվել համակարգի կողմից: Այդպիսի համակարգերը կարող 
են իրենց կազմում ներառել նաև ծայրամասային սարքվածքներ, որոնք կիրառվում են 
մուտքի կամ ելքի սարքվածքներից անկախ և նախատեսված են համակարգի 
հնարավորությունների ընդլայնման համար, օրինակ՝ տվյալների մշակման 
կենտրոնական սարքավորման մեկ կամ մի քանի ֆունկցիաների ընդլայնման 
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միջոցով: Նման սարքվածքները միացվում են մուտքի կամ ելքի սարքվածքների միջև 
(կցորդակապված սարքվածքները և վերափոխող սարքվածքները` կապուղիների 
ձայնարկիչները և ազդանշանների վերափոխիչները, կարող են երբեմն միացվել 
մուտքի սարքվածքից առաջ կամ ելքի սարքվածքից հետո), միջանկյալ միացումները 
կարող են իրականացվել մալուխների, ռադիոուղիների կամ օպտիկական 
կապուղիների օգտագործմամբ: 

26.20.15.000 Տվյալների ավտոմատ մշակման համար այլ թվանշանային մեքենաներ, պարունակող 
կամ չպարունակող մեկ մարմնում մեկ կամ երկու հետևյալ սարքվածքներ` 
հիշողություն, ներածման սարքվածք, արտածման սարքվածք  

26.20.16 Ներածման կամ արտածման սարքվածքներ համատեղված կամ չհամատեղված 
հիշող սարքի հետ մեկ մարմնում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- մուտքի սարքվածք, որը փոխանցում է տվյալները, ծրագրերը կամ ազդանշանները 
պրոցեսոր և ապահովում օգտագործողի ինտերֆեյսը (ցայտուն օրինակ է 
հանդիսանում ստեղնաշարը), այդպիսի սարքվածքներին են պատկանում՝ 
մկնիկները, ջոյսթիքները, պատկերամուտները, տվյալների մուտքի 
գծագրատախտակները, տվյալների հավաքման տերմինալները, խոսքի ճանաչման 
սարքվածքները, X-Y կոորդինատային մուտքի սարքվածքները (տվյալների մշակման 
ավտոմատ համակարգում կոորդինատների մուտքի սարքվածքները, որոնք ներառում 
են մկնիկ, լուսային գրիչ, ջոյսթիք, թրեքբոլ և սենսորային էկրան, մուտքը որոշվում է 
տվյալներով, որոնք արտացոլում են կոորդինատները որոշակի սևեռված կետի 
նկատմամբ)  

- ելքի սարքվածք, որը վերափոխում է էլեկտրական ազդանշանները, դրանք 
ներկայացնելով այնպիսի տեսքով, որ դրանք կարող են գոյություն ունենալ և 
ուղարկվել համակարգչից դուրս, այդպիսի սարքվածքներին են պատկանում 
տպիչները, կորակառուցիչները, պլոթերները, ցուցասարքրերը (դիսփլեյները) և այլն) 

- տպիչ՝ ծայրամասային սարքվածք, նախատեսված համակարգչի օգնությամբ 
մշակված տեքստը կամ գրաֆիկը թղթին կամ այլ ֆիզիկական կրիչին տպագրելու 
համար: Տպիչների հիմնական տիպերն են. տպիչ տպարանային որակի 
տպագրության, տպիչ մատրիցային (տպիչ հպակային տպման, որը ձևավորում է 
տեքստը և պատկերը՝ ասեղների ծայրերի հարվածները (մատրիցա ձևավորող) 
ներկող երիզի միջով թղթին անցկացնելու միջոցով), տպիչ շիթային (տպիչ ոչ 
հարվածային, որում պատկերը ձևավորվում է մատրիցային տեսքով տեղաբաշխված 
փոքր ծայրափողակներից թանաքի փոշեցրման միջոցով), տպիչ լազերային (տպիչ 
բարձր թույլատրելիությամբ, որում տեքստը և գրաֆիկը թղթին վերարտադրելու 
համար օգտագործվում է պատճենահան մեքենաներին բնութագրական 
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վերարտադրման էլեկտրաստատիկ տեխնոլոգիա), LED և LCD տպիչներ (LED-
տպիչում պատկերի ձևավորման համար օգտագործվում է լուսարձակող դիոդների 
մատրիցա, LCD-տպիչում՝ հալոգենային լույս, որը ղեկավարվում է հեղուկ 
բյուրեղներով փակաղակների կողմից), տպիչ ջերմագրաֆիկական  

- գծագրատախտակ գրաֆիկական՝ մուտքի սարքվածք, որը հնարավորություն է 
տալիս նկարել էլեկտրոնային գրիչի և հատուկ զգայուն գծագրատախտակի 
օգնությամբ 

- մոնիտորներ, որոնք արտացոլում են մշակվող տվյալները գրաֆիկական 
ներկայացմամբ, տարբերվում են 26.40.34 ենթակարգում նշված տեսամոնիտորներից 
և հեռուստացուցային ընդունիչներից մի քանի պարամետրերով և ունակ են ընդունել 
ազդանշան միայն տվյալների մշակման կենտրոնական պրոցեսորից և այդ 
պատճառով չեն կարող վերարտադրել գունավոր պատկերը բարդ 
տեսաազդանշանից, (որի ձևաչափը համապատասխանում է հաղորդման 
ստանդարտին (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC և այլն)), սարքավորված են տվյալների 
մշակման համակարգերի հետ միացուցիչներով (օրինակ՝ ինտերֆեյս RS-232C, 
միացուցիչներ DIN կամ SUB-D), չունեն ձայնային ուղի, ղեկավարվում են տվյալների 
մշակման ավտոմատ համակարգի կենտրոնական պրոցեսորում հատուկ 
ձայնարկիչներով (օրինակ՝ մոնոքրոմային կամ գրաֆիկական ադապտերներ), 
բնութագրվում են էլեկտրամագնիսական դաշտի ցածր ճառագայթմամբ (միջին 
թույլատրելի ունակության դեպքում նշանի չափը սկսվում է 0,41 մմ-ից և նվազում է 
թույլատրելի ունակության աճի հետ), փոքր, լավորակ պատկերի վերարտադրման 
համար օգտագործվում են չափով փոքր լուսատու կետեր և ճառագայթների 
անցունակության առավել խիստ ստանդարտներ, քան 26.40.34 ենթակարգի 
տեսամոնիտորների և հեռուստացուցային ընդունիչների համար կիրառվող 
ստանդարտները, տեսա հաճախականությունը (շերտի լայնությունը, որը սահմանում 
է թե կետերի ինչպիսի քանակություն կարող է փոխանցվել վայրկյանում, որպեսզի 
ձևավորվի պատկերը) կազմում է 15 ՄՀց և ավելի, այն դեպքում, երբ 26.40.34 
ենթակարգի տեսամոնիտորների դեպքում, շերտի լայնությունը սովորաբար չի 
գերազանցում 6 ՄՀց, հորիզոնական սկանավորման հաճախականությունը չափվում 
է տարբեր համակարգերի ստանդարտներին համապատասխան, սովորաբար 
կազմում է 15 ՄՀց-ից մինչև ավելի քան 155 ՄՀց, մեծամասամբ ունեն հորիզոնական 
սկանավորման հաճախականությունների բազմապատկման հնարավորություն 
(26.40.34 ենթակարգի վիդեոմոնիտորների հորիզոնական սկանավորման 
հաճախականությունը սևեռված է և սովորաբար կազմում է 15,6 կՀց կամ 15,7կՀց, 
կախված օգտագործվող հեռուստատեսային ստանդարտից)  

-մուլտիմեդիա՝ համակարգչի և տեղեկատվության փոխանցման մի շարք միջոցների 
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ներգրավմամբ տեղեկատվության ներկայացման նպատակով (ինչպես տեքստը) 
մուտքի-ելքի սարքվածք, ունի երկխոսային ռեժիմի հնարավորություններ, ձայնային և 
տեսաուղեկցման առավելությունները թույլ են տալիս համակարգչի էկրանի 
պատուհանին դուրս բերել շարժական տեսաօբյեկտներ, ներառում են ձայնային 
համակարգեր, խոսափողներ, ականջակալներ, աուդիո-տյուներներ, TV-տյուներներ և 
համանման սարքվածքներ  

- սեղանի վիդեո՝ մուլտիմեդիային միջոց, որի օգնությամբ տեսակասետների 
գրառման կամ լազերային սկավառակների նվագարկչի սարքավորմամբ 
սարքավորված անհատական համակարգիչն օգտագործվում է անշարժ կամ 
դինամիկ պատկերների արտացոլման ղեկավարման համար  

 

Բացառվում է. 

- տոմսերի վաճառքի և տեղերի ամրագրման համար նախատեսված 
մասնագիտացված տերմինալները (28.23.12) 

- մագնիսական և մեխանիկական գրաֆիկական ընթերցող սարքվածքները (26.20.16) 

26.20.16.300 Տպիչներ 
26.20.16.500 Ստեղնաշարեր 
26.20.16.700 Սարքվածքներ մուտքի-ելքի, այլ  
26.20.16.790 Սարքվածքներ մուտքի-ելքի այլ, չներառված այլ խմբավորումնեում  
26.20.16.791 Պլոթերներ, կորակառուցիչներ, գծագրատախտակներ գրաֆիկական  
26.20.16.792 Մկնիկներ, ջոյսթիքներ, մանիպուլյատորներ 
26.20.16.793 Պատկերամուտներ  
26.20.16.794 Համակարգեր ձայնային, խոսափողներ, ականջակալներ  
26.20.16.795 Աուդիո-տյուներներ, TV-տյուներներ  
26.20.16.796 Սարքվածքներ մուտքի - ելքի մասնագիտացված. հաղորդիչներ մասնագիտացված, 

մալուխներ ինտերֆեյսային, բլոկներ և մոդուլներ կապի ներմեքենային 
(մուլտիպլեքսորներ, սելեկտորներ) 

26.20.17 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ, օգտագործվող բացառապես 
տվյալների ավտոմատ մշակման համակարգերում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 
- մոնիտորներ, որոնք արտացոլում են մշակվող տվյալները գրաֆիկական 
ներկայացմամբ, տարբերվում են 26.40.34 ենթակարգում նշված տեսամոնիտորներից 
և հեռուստացուցային ընդունիչներից մի քանի պարամետրերով և ունակ են ընդունել 
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ազդանշան միայն տվյալների մշակման կենտրոնական պրոցեսորից և այդ 
պատճառով չեն կարող վերարտադրել գունավոր պատկերը բարդ 
տեսաազդանշանից, (որի ձևաչափը համապատասխանում է հաղորդման 
ստանդարտին (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC և այլն)), սարքավորված են տվյալների 
մշակման համակարգերի հետ միացուցիչներով (օրինակ՝ ինտերֆեյս RS-232C, 
միացուցիչներ DIN կամ SUB-D), չունեն ձայնային ուղի, ղեկավարվում են տվյալների 
մշակման ավտոմատ համակարգի կենտրոնական պրոցեսորում հատուկ 
ձայնարկիչներով (օրինակ՝ մոնոքրոմային կամ գրաֆիկական ադապտերներ), 
բնութագրվում են էլեկտրամագնիսական դաշտի ցածր ճառագայթմամբ (միջին 
թույլատրելի ունակության դեպքում նշանի չափը սկսվում է 0,41 մմ-ից և նվազում է 
թույլատրելի ունակության աճի հետ), փոքր, լավորակ պատկերի վերարտադրման 
համար օգտագործվում են չափով փոքր լուսատու կետեր և ճառագայթների 
անցունակության առավել խիստ ստանդարտներ, քան 26.40.34 ենթակարգի 
տեսամոնիտորների և հեռուստացուցային ընդունիչների համար կիրառվող 
ստանդարտները, տեսա հաճախականությունը (շերտի լայնությունը, որը սահմանում 
է թե կետերի ինչպիսի քանակություն կարող է փոխանցվել վայրկյանում, որպեսզի 
ձևավորվի պատկերը) կազմում է 15 ՄՀց և ավելի, այն դեպքում, երբ 26.40.34 
ենթակարգի տեսամոնիտորների դեպքում, շերտի լայնությունը սովորաբար չի 
գերազանցում 6 ՄՀց, հորիզոնական սկանավորման հաճախականությունը չափվում 
է տարբեր համակարգերի ստանդարտներին համապատասխան, սովորաբար 
կազմում է 15 ՄՀց-ից մինչև ավելի քան 155 ՄՀց, մեծամասամբ ունեն հորիզոնական 
սկանավորման հաճախականությունների բազմապատկման հնարավորություն 
(26.40.34 ենթակարգի վիդեոմոնիտորների հորիզոնական սկանավորման 
հաճախականությունը սևեռված է և սովորաբար կազմում է 15,6 կՀց կամ 15,7կՀց, 
կախված օգտագործվող հեռուստատեսային ստանդարտից)  

26.20.17.000 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ, օգտագործվող բացառապես 
տվյալների ավտոմատ մշակման համակարգերում  

26.20.18 Սարքվածքներ, իրականացնող երկու և ավելի գործառույթներ` տպում, ծրում 
(սկանավորում), պատճենում, փոխանցում ֆաքսով 
 
Բացառվում է`  

- լուսանկարչական պատճենահան - բազմացնող սովորական հաստոցները (26.70.1) 

- միկրոֆիլմերի վրա փաստաթղթերի գրառման համար նախատեսված խցիկները և 
այլ միկրոձևերը (26.70.1) 

26.20.18.000 Սարքվածքներ, իրականացնող երկու և ավելի գործառույթներ` տպում, ծրում 
(սկանավորում), պատճենում, փոխանցում ֆաքսով 
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26.20.2 Հիշող սարքեր և տվյալների պահման այլ սարքվածքներ 
26.20.21 Հիշող սարքեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կուտակիչներ (սարքվածք կամ կրիչ, որի վրա կարելի է պահպանել տվյալները, 
հետագա ընթերցման համար)` 

- սկավառակակիր՝ արտաքին հիշողության սարքվածք, որն աշխատում է 
փոխարինովի մագնիսական սկավառակով, որի վրայի տեղեկատվությունը կարելի է 
վերաձայնագրել, մաքրել և օգտագործել բազմաթիվ անգամ 

- ճկուն սկավառակ՝ արտաքին հիշող սարքավորման կրիչ՝ սկավառակի տեսքով 

- կոշտ սկավառակ՝ տեղեկատվության պահպանման սարքվածք, որն օգտագործում է 
մի քանի ոչ ճկուն սկավառակներ, պատված է մագնիսազգայուն նյութով և 
տեղակայված հերմետիկ փակված սարքավորման մեջ, ներառում է երկուսից մինչև 
վեց սկավառակային թիթեղներ, գրառման ընթերցման գլխիկների խումբ և 
էլեկտրոնային ինտերֆեյս՝ սկավառակակրի և համակարգչի միջև կապի համար  

- կուտակիչներ մագնիսական ճկուն սկավառակների վրա՝ մեխանիզմ, որը 
համակարգչին հնարավորություն է տալիս ընթերցել և գրանցել ճկուն 
սկավառակները, լինում են երկու չափի՝ 3,5 դյույմ և 5,25 դյույմ և ունեն գրանցման 
տարբեր խտություններ, որը համապատասխանում է ճկուն սկավառակների տարբեր 
տիպերի (կրկնակի և ավելի խտությամբ) 

- Բեռնուլիի սկավառակ՝ երկրորդային հիշողության սարքվածք ` IBM և Macintosh 
համակարգիչների համար, ունեն ճկուն սկավառակներով քարթրիջներ, ունակ են 
պահպանել մինչև 44 Մբայթ տեղեկատվություն և կայուն են խափանումների 
նկատմամբ  

- կուտակիչներ հանովի օպտիկական սկավառակների վրա՝ տվյալների պահպանման 
սարքվածք, նախագծված լազերային տեխնոլոգիաների հիման վրա, որը թույլ է 
տալիս ընթերցել տեղեկատվությունը հանովի օպտիկական սկավառակների 
օպտիկական ակոսներից (CD-ROM, CD-WROM և այլն), ակոսների կառուցվածքը 
ձևավորվում է սկավառակի պատրաստման ժամանակ, բավականին կոմպակտ է, 
ինչը թույլ է տալիս պատրաստել հանովի, օպտիկական սկավառակներ, ճկուն 
սկավառակներին բնութագրական 3,5 դյույմ չափով և միևնույն ժամանակ, դրանց 
վրա գրանցել 21 Մբայթ տեղեկատվություն 

- CD (կոմպակտ – սկավառակ)՝ պլաստիկ սկավառակ, 4,75 դյույմ տրամագծով, 
օգտագործում է օպտիկական տեխնոլոգիա` թվային համակարգիչների` մինչև 72ր 
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տևողության երաժշտության կամ 650 Մբայթ տեղեկատվության պահման համար  

- կուտակիչներ մագնիսական ժապավենի վրա՝ սարքվածք, որն ընթերցում և 
գրանցում է տվյալները մագնիսազգայուն ժապավենի վրա, հարմար է օգտվել կոշտ 
սկավառակի պահուստային պատճենահանման համար (կանխելով ջնջելու 
հետևանքով տվյալների կորուստը) և կարևոր, բայց հազվադեպ օգտագործվող 
տեղեկատվության պահման համար, չորսդյույմանի կասետների վրա ժապավենային 
կուտակիչները (QIC) հանդիսանում են մագնիսական ժապավենների վրա 
պահուստային պատճենների ստացման առավել տարածված սարքվածքներ 

26.20.21.500 Սկավառակակիրներ CD-ROM- ների, կոշտ սկավառակների, ճկուն սկավառակների 
համար  

26.20.21.550 Սկավառակակիրներ CD-ROM- ների համար 
26.20.21.570 Սկավառակակիրներ կոշտ սկավառակների, ճկուն սկավառակների համար  
26.20.21.700 Սարքվածքներ հիշող, մագնիսական ժապավենների վրա  
26.20.21.900 Սարքվածքներ հիշող այլ, բացի կենտրոնական հիշող սարքվածքից, ճկուն 

սկավառակներից, սարքվածքներից հիշող մագնիսական ժապավենների վրա 
26.20.22 Կիսահաղորդչային հիշող սարքեր, ապահովող տեղեկատվության պահպանումը 

հոսանքի անջատման դեպքում  
 
26.20.21 

26.20.22.000 Կիսահաղորդչային հիշող սարքեր, ապահովող տեղեկատվության պահպանումը 
հոսանքի անջատման դեպքում  

26.20.3 Այլ մեքենաներ տվյալների ավտոմատ մշակման համար 
26.20.30 Այլ մեքենաներ տվյալների ավտոմատ մշակման համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օպտիկական ընթերցող մեքենաներ կամ սարքվածքներ, տվյալները ծածկագրված 
տեսքով տեղեկատվության կրիչին փոխանցելու համար մեքենաներ և այլ 
ենթակարգերում չնշված` տվյալների մշակման մեքենաներ, որոնցից շատերը 
հանդիսանում են էլեկտրամագնիսական կամ էլեկտրոնային և որոնք սովորաբար 
լրացնում են մեկը մյուսին, ընդհանուր կիրառություն ունենալով վիճակագրական 
հաշվետվությունների կազմման համակարգերում, կամ հաշվապահական հաշվառման 
կամ այլ գործողությունների իրականացման համար`  

- սարքվածքներ ընթերցող, մագնիսական, որոնցում իրականացվում է հատուկ 
«մագնիսական» տպագրական ներկով տպագրված նշանների մագնիսացում, և 
այնուհետև դրանց վերափոխում էլեկտրական իմպուլսների` ընթերցող 
սարքավորման մագնիսական գլխիկի օգնությամբ  

- սարքվածքներ ընթերցող, օպտիկական, որոնք չեն պահանջում հատուկ 
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տպագրական նյութերի կիրառում, նշանների ընթերցումն իրականացվում է 
լուսաէլեկտրական բաղադրամասերի օգնությամբ, իսկ վերափոխումը՝ երկուական 
ծածկագրի օգնությամբ  

- սորատիչներ քարտային կամ ժապավենային և սարքվածքներ ծածկագրող, 
մագնիսական ժապավենով, որոնք կիրառվում են ծածկագրված տեսքի (սորանցքեր, 
բծեր մագնիսացման և այլն) այն տվյալների փոխանցման համար, որոնք պետք է 
օգտագործվեն մշակման հետագա գործողություններում, մեծամասնությունն ունի 
ձեռքի ստեղնաշար, բայց դրանցից որոշները տեղեկատվությունը ստանում են 
մագնիսական կամ օպտիկական ընթերցող սարքվածքներից էլեկտրական 
իմպուլսների տեսքով կամ որևէ այլ համանման սարքվածքից  

- վերահսկիչներ, որոնք օգտագործվում են տեղեկատվության տարբեր տիպի 
կրիչներին փոխանցված, ծածկագրված տվյալների ճշտության ստուգման համար 
(օրինակ` սորաքարտերի համար վերահսկիչների կիրառման դեպքում, սորատիչի 
կողմից իրականացվող աշխատանքը կրկնվում է այլ օպերատորի կողմից՝ սխալների 
հայտնաբերման նպատակով և սխալներ ունեցող սորաքարտերի խոտանման համար) 

- մեքենաներ ծածկագրված տեղեկատվությունը մեկ կրիչից մյուսին փոխանցման 
համար, որոնք կարող են օգտագործվել կամ ծածկագրված տեղեկատվությունը մեկ 
տիպի կրիչից մյուսին փոխանցելու համար (օրինակ` սորաքարտից մագնիսական 
ժապավենին կամ հակառակը), կամ նույն տիպի մեկ այլ կրիչին տեղափոխման 
համար  

- մեքենաներ սևեռված ծրագրերը ինտեգրալ սխեմաներ մուտք անելու համար 
(ծրագրավորիչներ), որոնք նախատեսված են ինտեգրալ սխեմաների վրա կառուցված 
ծրագրավորիչների ներքին հիշողության մեջ պարունակվող տեղեկատվության` 
ծածկագրված տեսքով փոխանցման համար, որոշներն ունեն լրացուցիչ գործառույթ 
(էմուլյատոր), որը հնարավորություն է տալիս օգտագործողին ներկայացնել 
ծրագրավորման գրաֆիկական արդյունքները, նախքան ծրագիրը ինտեգրալ 
սխեմայում մուտք անելը 

- հաշվասարքեր, որոնք ավտոմատ իրականացնում են առավել կամ նվազ բարդ 
թվաբանական գործողություններ, մեքենայի մեջ մտցվող կրիչի վրայի ծածկագրված 
տվյալներով և ստացված արդյունքները նույնպես, ներկայացնում են ծածկագրված 
տեսքով, աշխատում են սորաքարտերով, անցքերը դակում են նույն սորաքարտի 
վրա, կամ յուրաքանչյուր սերիայի վերջին սորաքարտին, այսպիսով ստացված 
արդյունքները ներկայացնելով լրացուցիչ անցքերի տեսքով  

- սարքվածքներ ընթերցող, որոնք ապածածկագրում են սորաքարտերի կամ 
սորաժապավենի վրա ելքային տեսքով պատրաստված տվյալները, ներառում են 
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մեկնաբանիչ մեքենաները, որոնք սովորաբար սորաքարտի երկայնքով տպագրում են 
տվյալ սորաքարտին դակված անցքերին համապատասխանող բոլոր կամ որոշ 
տվյալները  

- մեքենաներ տեսակավորող, սորաքարտերի համար, դարսող մեքենաներ 
սորաքարտերի համար և այլն` իրականացնում են սորաքարտերի տեսակավորումը 
համապատասխան թվային, տառային կամ տառաթվային տվյալներին 
համապատասխան, որոնք դրանց վրա ներկայացված են անցքերի տեսքով, 
սորաքարտերի դարսման մեքենաները թվային, տառային կամ տառաթվային 
հերթականությամբ ընտրում են սորաքարտերի երկու խմբեր, որոնք արդեն իսկ 
գտնվում են այդ հերթականությամբ, կարող են նաև իրականացնել որոշակի 
ընտրման գործողություններ երկու խումբ սորաքարտերի վրա, տրված 
հերթականությամբ դասավորման նպատակով  

- տաբուլյատորներ, որոնք ստացվող ծածկագրված տվյալներն օգտագործում են 
մշակման ծրագրին համապատասխան, պահանջվող հաշվարկման և 
վերահաշվարկման գործողություններ կատարելու համար, ընդ որում տվյալները կամ 
ստացված արդյունքները բաց տեքստով տպագրվում են աղյուսակային տեսքով` 
թղթերին կամ թղթակոճերին  

 

Վերը նշված մագնիսական և օպտիկական ընթերցող սարքվածքները, 
դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում միայն այն դեպքում, եթե դրանք 
իրագործված են առանձին, այլ մեքենաների հետ համակցելու դեպքում (օրինակ` 
տվյալները ծածկագրված տեսքով տեղեկատվության կրիչներին փոխանցման 
մեքենաները և այդպիսի տվյալները ծածկագրված տեսքով մշակող մեքենաները), 
այդ սարքվածքները, դասակարգվում են այդ մեքենաների հետ, պայմանով, որ 
դրանք ներկայացված են միասին: 

 

Բացառվում է՝ 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման համար մեքենաները և սարքվածքները 
(26.20.14, 26.20.11, 26.20.13, 26.20.14) 

- ավտոմատ գրամեքենաները և տեքստերի մշակման սարքվածքները (28.23.11) 

- 28.23.12 ենթակարգի հաշվիչ մեքենաները, հաշվիչ- վերլուծական մեքենաները և 
դրամարկղային սարքերը, որոնցից տվյալ ենթակարգում ներառված մեքենաները 
տարբերվում են նրանով, որ չունեն ձեռքի մուտքի սարքվածքներ և տվյալները 
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ստանում են բացառապես ծածկագրված տեսքով (սորաքարտերի կամ 
սորաժապավենի վրա, մագնիսական ժապավենի վրա և այլն) 

- պարզ ինդեքսանշման նպատակով քարտերի կամ փաստաթղթերի վրա անցքերի 
կամ անկյունային կտրվածքների դակման համար մեքենաները (26.20.18)  

- թռիչքների նմանակիչները 

26.20.30.100 Սարքվածքներ ընթերցող, մագնիսական կամ օպտիկական, մեքենաներ տվյալների 
տեղեկատվության կրիչներին ծածկագրված տեսքով փոխանցման համար  

26.20.30.200 Մեքենաներ տվյալների տեղեկատվության կրիչներին ծածկագրված տեսքով 
տառադարձման համար  

26.20.30.300 Մեքենաներ տեղեկատվության մշակման, ապածածկագրման և ստացված 
արդյունքների բաց տեքստով ներկայացման համար  

26.20.4 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ 
26.20.40 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- գլխիկներ մագնիսական Վինչեստեր տիպի սարքերում կամ նրբաթաղանթային 
տեխնոլոգիաներին կից՝ մագնիսական սկավառակների վրա ծայրամասային հիշող 
սարքվածքների համար, տեղակայված բարձրակի վրա կամ պատյանի ներսում 

- հանգույցներ հիշող սարքվածքների, նախատեսված սկավառակային հիշող 
սարքվածքներում մշտական տեղակայման համար և կազմված մի քանի 
մագնիսական սկավառակներից, ինքնագրի գրող լծակից, ղեկավարման, ընտրանքի 
և դիրքավորման մեխանիզմներից, միավորված մեկ հերմետիկ փակ պատյանում 

- բլոկներ էլեկտրոնային, որոնք բաղկացած են մեկ կամ ավելի տպագրական 
մեկուսատախտակներից, էլեկտրոնային սխեմաներով կամ միկրոհավաքմամբ, 
կարող են պարունակել նաև դիսկրետ ակտիվ տարրեր, պասիվ տարրեր, 27.11.2 
կարգում թվարկված արտադրանքներ կամ այլ էլեկտրական կամ 
էլեկտրամեխանիկական գործիքներ 

- կանգնակներ 26.20.1 կարգում թվարկված մեքենաների համար, ոչ պիտանի այդ 
մեքենաներից անջատ օգտագործման համար  

- պարկուճներ, քարթրիջներ՝ փոխարինվող մոդուլներ, տվյալների գրառման 
միջավայր պարունակող, այնպիսիք, ինչպես մագնիսական ժապավենը կամ 
սկավառակները: Տպիչների փոխարինվող մոդուլը, որն ընդլայնում է տպիչի 
հիշողությունը կամ պարունակում է տառատեսակներ, անվանվում է 
տառատեսակներով քարթրիջ  
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Բացառվում է՝ 

- 26.20 դասի մեքենաների հետ օգտագործման համար պիտանի հենարանները, 
որոնք դասակարգվում են կազմված նյութերին համապատասխան 

- վիճակագրական տպարանային քարտերը (17.29.19) 

- տրանսպորտային տարաները և թաղիքե միջադիրները, որոնք դասակարգվում են 
համապատասխան ենթակարգերում 

26.20.40.000 Հաշվողական մեքենաների մասեր և պարագաներ 
26.20.9 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 

ծառայություններ. համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

26.20.91 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
ծառայություններ  
 
 
Բացառվում է՝  

- հաշվողական համակարգերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները  

- կապի մալուխային ցանցերի (այդ թվում` շենքերում համակարգչային ցանցերի) 
տեղակայման ծառայությունները  

26.20.91.000 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
ծառայություններ  

26.20.99 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

26.20.99.000 Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.3 Հաղորդակցական սարքավորանք 
26.30 Հաղորդակցական սարքավորանք 
26.30.1 Ռադիոհաղորդիչ, հեռուստահաղորդիչ սարքեր. հեռուստախցիկներ  
26.30.11 Հաղորդիչ սարքեր, ընդունիչ սարքվածքով  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրային կապի անշարժ սարքավորումներ 
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(օրինակ՝ անշարժ հաղորդիչներ և ընդունող հաղորդիչները)՝ որոշներն 
օգտագործվում են խոշոր կայանքներում, պարունակում հատուկ սարքավորումներ, 
ինչպես օրինակ՝ լուսակի շրջիչները և բազմապլեքսային սարքավորումներ (երկուսից 
ավելի հաղորդագրություններ միաժամանակ ուղարկելու համար) 

- ռադիոհեռախոսային սարքավորումներ` ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների, 
նավերի, թռչող սարքերի, գնացքների և այլնի համար  

- դյուրակիր ռադիոհեռախոսներ՝ սովորաբար աշխատող մարտկոցից, դյուրակիր 
դուպլեքսային ռադիոկայանի տիպի 

- հաղորդիչներ, կիրառվող անձնակազմի գնտվելու վայրի որոշման 
ռադիոհեռագրային համակարգերում 

- ռադիոհաղորդիչներ՝ տարբեր լեզուներով համաժամանակյա թարգմանության 
համար 

- ավտոմատ հաղորդիչներ՝ նավերից, թռչող սարքերից և այլից աղետի ազդանշանի 
հաղորդման համար 

- ֆաքսիմիլային ռադիոհեռագրային սարքավորումներ՝ փաստաթղթերի, թերթերի, 
հաղորդագրությունների և այլի պատճենների հաղորդման համար 

- առանց լարի խոսափողեր՝ բաղկացած են հաղորդիչ պարունակող և ազդանշաններ 
ուղարկող հենամարմնից, որն ընդունվում է հենամարմնի ներսում գտնվող 
խոսափողի կողմից, խոսափողին ամրացվում է նաև մալուխի փոքր հատված (որը 
կատարում է ալեհավաքի գործառույթ) կամ ոչ մեծ մետաղական ալեհավաք 

- հեռաչափական ազդանշանների հաղորդիչներ կամ ընդունող հաղորդիչներ  

- առանձին ներկայացված միկրոհեռախոսային փողեր՝ լարային հեռախոսային 
սարքերի համար  

- ռադիոհաղորդման և հեռուստատեսային հաղորդիչներ բոլոր տեսակների 

- ռելեական սարքավորանք` կիրառվող ռադիոհաղորդումների ընդունման և 
վերահաղորդման համար այն ձևով, որպեսզի հաղորդման գործողության 
հեռվությունն ավելացվի (ներառյալ թռչող սարքերում տեղադրման համար 
հեռուստատեսային ռելեական սարքավորանքը) 

- ռելեական հեռուստատեսային հաղորդիչներ՝ ալեհավաքի և զուգորդային 
անդրադարձիչի միջոցով ստուդիայից կամ ստուդիայից դուրս դիրքից գլխավոր 
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հաղորդիչին հաղորդման համար  

- հաղորդիչներ հեռուստատեսային՝ արդյունաբերական կիրառման համար (օրինակ՝ 
հեռավորության վրա սարքերի ցուցմունքների ընթերցման կամ վտանգավոր 
հատվածների դիտարկման համար) 

- խցիկներ հեռուստատեսային՝ անկախ նրանից դրանք օգտագործվում են օբյեկտիվի 
և խտրոցի (դիաֆրագմայի), ինչպես նաև խցիկի հորիզոնական և ուղղահայաց 
տեղաշարժման (օրինակ՝ հեռուստատեսային խցիկներ՝ հեռուստատեսային 
ստուդիաների կամ լրահաղորդման համար, խցիկներ՝ արդյունաբերական կամ 
գիտական կիրառման կամ ճանապարհային երթևեկության հսկման համար) 
հեռակառավարման սարքվածքների հետ  

 

Բացառվում է՝ 

- ռելեային սարքավորանքի վրա տեղակայվող՝ առանձին ներկայացված ընդունիչ 
սարքավորումները (26.40.1) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար ինքնագնաց, մեխանիկական «շարժվող» 
սարքավորանքը, անկախ նրանից դրանք ներկայացված են առանձին թե ոչ (28.22.1) 

- մեծ հեռավորությունների վրա և հեռուստատեսային խցիկների կիզակետման 
համար առանձին ներկայացված հեռակառավարման էլեկտրասարքավորանքը 
(27.12.3) 

- հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները, որոնք համալրվում են տվյալ 
ենթակարգի ռադիոհաղորդիչներով կամ հեռուստատեսային հաղորդիչներով կամ այլ 
սարքավորանքով (29.10.59) 

- կապի արհեստական արբանյակները (30.30.40) 

- ռադիոհաղորդիչները, որոնք անալոգային կամ թվային հեռաչափական գործիքների 
կամ սարքավորումների հետ ձևավորում են միասնական կամ գործառնական բլոկ 
(28) 

26.30.11.000 Հաղորդիչ սարքեր, ընդունիչ սարքվածքով  
26.30.12 Հաղորդիչ սարքեր, առանց ընդունիչ սարքվածքի  
26.30.12.000 Հաղորդիչ սարքեր, առանց ընդունիչ սարքվածքի  
26.30.13 Հեռուստախցիկներ  
26.30.13.000 Հեռուստախցիկներ  
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26.30.2 Էլեկտրական ապարատներ լարային հեռախոսակապի կամ հեռագրակապի համար. 
տեսահեռախոսներ  

26.30.21 Հեռախոսային լարային ապարատներ, անլար հեռախոսափողով  
 
 

Էլեկտրական սարքավորումներ՝ նախատեսված են մետաղական կամ 
դիէլեկտրիկ (պղինձ, օպտիկական թելք, համակցված մալուխ և այլն) ցանցով (որը 
միացնում է հաղորդիչ և ընդունիչ կայանները) տարածվող էլեկտրական հոսանքի 
կամ օպտիկական ալիքի մոդուլման միջոցով երկու կետերի միջև խոսքի կամ այլ 
ձայնային ազդանշանների (կամ գրավոր հաղորդագրություններ, պատկերներ կամ 
այլ տեղեկատվություն ներկայացնող պայմանանշանների) հաղորդման համար  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հեռախոսային սարքեր ՝ ցանցում կանչերի իրականացման և այլ սարքերից կանչերի 
ընդունման համար, կազմված են՝ հաղորդիչից, որի խոսափողը ձայնային ալիքները 
վերածում է մոդուլացված հոսանքի, ընդունիչից (գլխադասային հեռախոս կամ 
ականջակալ, որը մոդուլացված հոսանքը վերածում է ձայնային ազդանշանների 
(հաճախ հաղորդիչը և ընդունիչը տեղակայվում են միասնական հենամարմնում, որը 
կոչվում է միկրոհեռախոսային լսափող)), զանգից կամ դզզիկից (որը ծանուցում է 
կանչի մասին), կոմուտացնող սարքավորումից (որը սովորաբար աշխատում է 
լծակային փոխարկիչից վերցվող կամ վերադարձվող միկրոհեռախոսային 
լսափողից), հավաքածո որոնիչից (օրինակ՝ սկավառակային կամ ստեղնային տիպի, 
որը կանչողին հնարավորություն է տալիս ստանալ միացում), բաժանորդային 
հեռախոսներին կարող են տեղադրվել նաև հեռախոսային համարի հիշման 
սարքվածք, մեկ այլ անձի հետ մյուս գծով կապի դեպքում գիծը միացված պահելու 
սարքավորում, այլ գծերում խոսակցությունների գաղտնալսման կամ միացման 
սարքավորում և այլն, հեռախոսները կարող են նախատեսվել պատին, սեղանին և այլ 
տեղերում տեղադրման համար, լինում են նաև հատուկ տիպի՝ օրինակ՝ զինվորական 
դաշտային հեռախոսների, շենքերի հեռախոսների (մի մասը կարող է լինել պատի 
վրա տեղադրման համար ներկառուցված կառուցվածքի տեսքով), տնային 
տեսախոսների (որոնք համակցում են ցանցային հեռախոսային սարքը, տեսախցիկը 
և հեռուստատեսային ընդունիչը), տաքսոֆոնների (ընդհանուր օգտագործման 
հեռախոսային խցիկում տեղադրման համար), հերմետիկացված հեռախոսների 
(հանքահորերում կիրառվող) տեսքով, ներառվում են նաև հեռախոսային սարքերը, 
որոնցում որոնիչ և հեռախոսային լսափող պարունակող հեռախոսային սարքերը և 
գրանցված հաղորդագրությունների հաղորդիչ սարքվածքը, երբեմն նաև մուտքի 
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կանչերի գրանցման սարքավորումը ձևավորում են ինտեգրացված հանգույց, ինչպես 
նաև մագնիսական ժապավենների ընթերցման սարքվածքին, տեղեկատվության 
դիսփլեյին, միկրոպրոցեսորով էլեկտրոնային տպասխեմային, մի քանի 
տեղեկատվական հիշող սարքավորումներին, ժամացույցի մեխանիզմին, մոդուլյատոր 
- ապամոդուլյատորին (մոդեմ) միացված ստեղնային հեռախոսային սարքերը  

- ոչ ավտոմատ կոմուտատորներ և հեռախոսային կայաններ՝ բաղկացած են 
հենամարմնից, որին տեղակայվում են տարբեր կոմուտացնող սարքավորումներ և 
այլն, կարող են նախագծվել պատին մոնտաժելու կամ հատակին տեղադրելու (այս 
դեպքում կարող են լինել նաև շարժական) համար, օգտագործվում են կապի 
մասնավոր գծերի կամ հասարակական օգտագործման ցանցի համար, հիմնական 
բաղադրիչներն են՝ «կանչի» կամ «ազատ գծի» ցուցիչները (սահափականներ, 
զանգեր, լամպիկներ և այլն, որոնք օպերատորին ազդանշանում են առ այն, որ կանչը 
իրականացված է կամ միացումն այլևս անհրաժեշտ չէ), օպերատորների 
հեռախոսային սարքերը (կառուցվածքով համանման են բաժանորդների 
հեռախոսային սարքերին, բայց հաճախ տեղակայվում են հատուկ կերպ (օրինակ՝ 
խոսափողը գտնվում է բռնիչի վրա, իսկ ընդունիչը՝ գլխի հեռախոսային սարքի 
տեսքով է)), կոմուտացնող սարքավորումները (սովորաբար կազմված են պանելի վրա 
տեղաբաշխված խոռոչներից կամ խրոցակներից և լարին միացված միաժանիներից), 
ստեղնային պուլտերը (միաժանիներին և լարերին միացված ստեղնային 
փոխարկիչների շարք, օգտագործվում են օպերատորի կողմից կանչող կողմին 
պատասխանելու, կանչի ընթացքի և ավարտի արձանագրման հնարավորության 
ապահովման համար) 

- ավտոմատ կոմուտատորներ և հեռախոսային կայաններ՝ կարող են լինել տարբեր 
տիպի, տարբերակիչ հատկանիշ է այն, որ ծածկագրված ազդանշանին ի 
պատասխան, ունակ են ձևավորել ավտոմատ միացում երկու օգտագործողների միջև, 
ըստ էության բաղկացած են որոնիչներից (կանչող սարքից եկող ազդանշանների 
հիման վրա կապի գծի ընտրման և կապի հաստատման համար), աշխատում են 
ավտոմատ կամ անմիջականորեն կանչող սարքից դուրս եկող ազդանշաններով կամ 
օժանդակ սարքվածքի (ինչպես օրինակ՝ ուղղորդիչի) միջոցով, որոնիչների տարբեր 
տիպերը (նախաորոնիչներ, միջանկյալ որոնիչներ, գծային որոնիչներ) և կիրառվող 
ուղղորդիչները հաճախ հավաքվում են խմբերում, բազմությամբ կամ բլոկներում, 
որոնք այնուհետ տեղակայվում են հեռախոսային կայանում (մետաղական 
կանգնակների վրա) 

- Մորզեի կամ Մորզեի տիպի հեռագրային բանալիներ (հաղորդագրությունների 
հաղորդման սարքավորումներ)՝ ձեռքով գործարկվող լծակի տեսքով ընդհատիչ, որի 
տեղաշարժն առաջացնում է հաղորդագրությանը համապատասխանող էլեկտրական 
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ազդանշաններ, օգտագործվում են Մորզեի ծածկագրի և այլնի հաղորդման համար  

- շարային կամ ստեղնաշարային հաղորդիչներ՝ հաղորդագրությունը վերարտադրող 
իմպուլսների համակցությունները հաղորդվում են համարահավաքիչին կամ 
ստեղնաշարին հարվածելու միջոցով, ընդ որում յուրաքանչյուր բանալին 
համապատասխանում է որոշակի տառի, թվի կամ այլ նշանի, որոշներում 
ստեղնաշարը նման է գրամեքենայի ստեղնաշարին, ներառվում են նաև Բրեգեի, 
Հյուջեսի, Բոդոյի և այլ հաղորդիչները, ինչպես նաև ոչ ավտոմատ հեռատպիչային և 
հեռատիպային հաղորդիչները (սարքավորումներ, որոնք բաղկացած են տեսողական 
(վիզուալ) ցուցչի բլոկից, հավաքման որոնիչից (օգտագործվում է միացման ստացման 
դեպքում) և ստեղնաշարից)  

- ավտոմատ հաղորդիչներ (օրինակ՝ Վիթսթոնի բարձր արագագործության 
հաղորդիչներ և ավտոմատ հեռատպիչային կամ հեռատիպային հաղորդիչներ), 
աշխատում են ավտոմատ եղանակով` թղթային ժապավենից (որը նախապես 
սորատվել է հաղորդվող տեքստի տրման համար) 

- Մորզեի կոդերի գրանցիչներ, որոնք էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում են 
սովորական նշանների (կետերի և գծերի համակցության) ինչն էլ տպվում է թղթային 
ժապավենին 

- կլոպֆերներ՝ ապահովում են կոդավորված ազդանշանների լսողական ընկալումը 
ձայնի (որն առաջանում է էլեկտրամագնիսի խարսխի տեղաշարժմամբ և ձայն 
գեներացնող երկու թիթեղներին հարվածներով) միջոցով  

- տպիչի տիպի ընդունիչներ՝ որոնք ընդունվող հաղորդագրությունն անմիջականորեն 
տպագրում են ժապավենին կամ էջին՝ սովորական նշաններով (ներառվում են նաև 
հեռատպիչային կամ հեռատիպային ընդունիչները)  

- լուսահեռագրային սարքավորումներ՝ հաղորդիչներում էլեկտրական ազդանշանները 
ձևավորվում են հաղորդվող տեքստի կամ պատկերի սկանավորման հատուկ 
սարքավորման աշխատանքի միջոցով, իսկ ընդունիչներում լուսանկարչական 
մակերևույթը լուսակայվում է լույսի ճառագայթով, (որը ղեկավարվում է հաղորդիչի 
կողմից գեներացվող էլեկտրական իմպուլսներով)  

- սարքեր՝ սորատած տառաշարային ժապավենի ֆաքսիմիլային պատճենի 
հաղորդման և ընդունման համար 

- ֆաքսիմիլային սարքեր (հեռախոսային գծերով տեքստի կամ պատկերի 
հեռահաղորդակցային հաղորդման համար)` միացվելով հեռախոսային գծերին, 
սովորաբար պարունակում են հաղորդիչ մաս (պարունակում է փաստաթղթի 
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բնօրինակի կետ առ կետ սկանավորման սարք) և ընդունիչ մաս (պարունակում է 
ապածածկագրող սարք (երբեմն ջերմազգայուն)), կիրառվում են ինչպես հաղորդման, 
այնպես և ավտոմատ ընդունման համար 

- էլեկտրակապի գծային համակարգերի համար հատուկ սարքեր՝ որոնք օպտիկական 
աղբյուրը կամ էլեկտրական հաճախության ազդանշանը մոդուլացնում են խոսքի, 
հաղորդագրության և այլն վերարտադրող իմպուլսների, կազմված են հաղորդիչ 
մասից (գեներատորներ, մոդուլյատորներ և այլն) և ընդունիչ մասից (զտիչներ, 
ապամոդուլյատորներ և այլն), ներառվում են նաև միավորված մոդուլյատորներ-
ապամոդուլյատորները (մոդեմները), կիրառվում են հեռախոսությունում, 
հեռագրությունում  

 

Բացառվում է՝ 

- հեռագրային և հեռախոսային կապի էլեկտրասարքավորումների մասերը (26.40.3) 

- առանձին ներկայացված խոսափողերը և ընդունիչները (անկախ 
միկրոհեռախոսային լսափողում դրանց միավորումից)՝ բարձրախոսները (26.40.4), 
զանգերը և դզզիկները (26.30.5) 

- լուսանկարչական օժանդակ սարքվածքները (այդ սարքավորման կողմից 
օգտագործվող) (օրինակ՝ երևակման սարքավորանքը) (26.70) 

- թղթային ժապավենների սորատման համար (որոնք օգտագործվում են ավտոմատ 
հեռագրման սարքավորումներում) կիրառվող սորատման մեքենաները (անկախ 
նրանից էլեկտրական տիպի են թե ոչ) (26.20.12) 

- հեռախոսային կամ հեռագրային հաղորդիչ գծերում տեղակայման համար 
մակածության կոճերը (27.11.5) 

- գալվանական տարրերը, մարտկոցները և կուտակիչները (27.20.1, 27.20.2) 

- հեռախոսային սարքի հետ աշխատանքի համար նախատեսված և այդ սարքի 
միասնական մաս չկազմող հեռախոսային պատասխանիչները (26.40.32) 

- առանձին ներկայացված, առանց լարի, փոխադրովի սարքերը, ռադիոհեռագրային 
կամ ռադիոհեռախոսային հաղորդիչ և ընդունիչ սարքավորումները (26.30.1, 26.40.1) 

- էլեկտրական զանգերը կամ ցուցիչները (օրինակ՝ համարահավաքիչ հեռախոսից 
աշխատող լուսավորվող ցուցիչները) (26.30.6) 
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- ռելեները (օրինակ՝ Բադոյի, Կրիդի կամ Փիկարդի ռելեները) և ավտոմատ 
հեռախոսային կայանների որոնիչների տիպի փոխարկման սարքավորանքը (27.12.2) 

- մեկուսացված էլեկտրական հաղորդալարը, մալուխը և այլն (միացման 
մանրակներով կամ առանց դրանց), ներառյալ միաժանիներով (շտեկերներով) լարերը 
(կոմուտատորների համար) (27.32.1) 

- հեռախոսային կանչերի գրանցիչները և հաշվիչները (28) 

- էլեկտրակապի ընդունիչները և հաղորդիչները, որոնք թվային կամ անալոգային 
հեռաչափական սարքերի կամ սարքավորումների հետ ձևավորում են միասնական 
բլոկ կամ թվային սարքերի կամ սարքավորումների հետ միասին ձևավորում են 
գործառնական բլոկ (28) 

26.30.21.000 Հեռախոսային լարային ապարատներ, անլար հեռախոսափողով  
26.30.22 Հեռախոսային ապարատներ բջջային կապի ցանցերի կամ այլ անլար ցանցերի 

համար  
26.30.22.000 Հեռախոսային ապարատներ բջջային կապի ցանցերի կամ այլ անլար ցանցերի 

համար  
26.30.23 Այլ հեռախոսային ապարատներ և ձայնի, պատկերների կամ այլ տվյալների 

փոխանցման կամ ընդունման սարքեր, ներառյալ հաղորդակցման համար 
ապարատները լարային կամ անլար կապի ցանցում (տեղային կամ գլոբալ կապի 
ցանց)  

26.30.23.100 Սարքեր հեռախոսային, տեսախոսներ,բացի 26.30.22.000 ենթակարգի 
հեռախոսներից 

26.30.23.200 Հեռատպիչներ 
26.30.23.300 Սարքավորումներ հեռախոսային կամ հեռագրային, լարային կապի համակարգերի 

համար, կրող հաճախության վրա 
26.30.23.400 Սարքավորումներ էլեկտրական, հեռախոսային կամ հեռագրային, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
26.30.23.500 Սարքեր ֆաքսիմիլային  
26.30.23.600 Ընդունիչներ շարժական, կանչի ազդանշանի ընդունման և որոնողական 

անհատական կանչի (փեյջինգային կապի) համար 
26.30.23.900 Սարքավորումներ ռադիոընդունման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

26.30.3 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր  
26.30.30 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր 
26.30.30.100 Մասեր էլեկտրասարքավորումների, հեռախոսային և հեռագրային կապի 
26.30.30.200 Էլեկտրական, հեռախոսային կամ հեռագրային սարքավորումների մասեր, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.30.30.900 Հեռախոսային կամ հեռագրական էլեկտրական սարքերի մասեր, այլ 
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26.30.4 Ալեհավաքներ և անդրադարձիչներ բոլոր տեսակների. դրանց մասերը. 
ռադիոհաղորդիչ և հեռուստահաղորդիչ սարքերի և տեսախցիկների մասեր 

26.30.40 Ալեհավաքներ և անդրադարձիչներ բոլոր տեսակների. դրանց մասերը. 
ռադիոհաղորդիչ և հեռուստահաղորդիչ սարքերի և տեսախցիկների մասեր 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է 26.40.1 կարգում, 26.30.12, 26.40.20և 26.51.20 
ենթակարգերում թվարկված սարքավորումների մասերը 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- ալեհավաքներ բոլոր տիպերի և ալեհավաքային անդրադարձիչներ (ընդունման և 
հաղորդման համար) 

- ռադիո կամ հեռուստատեսային հաղորդման ընդունիչ ալեհավաքների համար 
ռոտորային համակարգեր՝ կազմված են էլեկտրաշարժիչից (տեղադրվում է 
ալեհավաքային կայմին՝ վերջինս պտտելու համար) և առանձին ղեկավարման 
տուփից (ալեհավաքի տեղորոշման և դիրքադրման համար) 

- հենամարմիններ և պահարաններ՝ հատուկ նախագծված 26.40.1 կարգում, 26.30.12, 
26.40.34 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված սարքավորումների 
տեղադրման համար 

- ալեհավաքային զտիչներ և ազդանշանների բաժանիչներ 

- շրջանակներ (ամրաշրջանակներ) 

- սկավառակային համարահավաքիչներ 

- կարգավորման բլոկներ 

- հեռուստատեսային խցիկների դիաֆրագմաներ 

- PAL-SECAM անցման սարքավորումներ՝ ապակոդավորիչ տպասխեմաներ (դրանց 
վրա տեղադրված էլեկտրոնային բաղադրիչներով) նախատեսված PAL համակարգով 
ազդանշաններ ընդունող հեռուստատեսային ընդունիչներում օգտագործման համար՝ 
ապահովելու համար PAL-SECAM ազդանշանների կրկնակի ընդունում  

 

Բացառվում է՝ 
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- ալեհավաքային կայմերը (25.11.22) 

- բարձր էլեկտրական լարման գեներատորները (27.11) 

- Մորզեի բանալիները (26.30.23) 

- մանրակները, որոնք հիմնականում հավասարապես կիրառելի են 26.40.1 կարգի և 
26.30.23, 26.30.11, 26.40.20 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված 
արտադրատեսակների հետ 

- հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար գլխի հեռախոսները և 
ականջակալները (անկախ նրանից, դրանք միացված են խոսափողին թե ոչ), ինչպես 
նաև գլխի հեռախոսները և ականջակալները, որոնք կարող են միացվել ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ընդունիչներին (26.40.41-26.40.43) 

- էլեկտրոնաճառագայթային խողովակները և դրանց մանրակները (օրինակ՝ շեղող 
կոճերը) (27.90.82) 

- ալեհավաքային ուժեղարարները և բարձրահաճախական գեներատորների 
բլոկները (27.90) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար օբյեկտիվները և օպտիկական զտիչները 
(26.70.2) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար (կինեմատոգրաֆիական խցիկների տիպի) 
հաղորդափողերը (դասակարգումն իրականցվում է ըստ պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի) և կալանները (27.70.19) 

26.30.40.200 Ալեհավաքներ շարժական, ճկուն, ցցաձողային, շարժական սարքավորումների և 
ավտոտրանսպորտային միջոցներին տեղադրման համար  

26.30.40.300 Ալեհավաքներ արտաքին 
26.30.40.350 Ալեհավաքներ արտաքին, արբանյակային կապի միջոցով ընդունման համար 

26.30.40.390 Ալեհավաքներ արտաքին, այլ (ռադիո կամ հեռուստատեսային հաղորդման համար) 

26.30.40.500 Ալեհավաքներ ներքին (այդ թվում՝ ներկառուցված), ռադիո և հեռուստատեսային 
ընդունիչների համար  

26.30.40.700 Ալեհավաքներ այլ և դրանց մասեր 

26.30.40.800 Մասեր սարքավորումների,  ռադիոհաղորդիչ, հեռուստահաղորդիչ, խցիկներ 
հեռուստատեսային, ռադիոընդունիչներ, ընդունիչներ հեռուստատեսային և 
սարքավորումներ ընդունման, ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրային կապի 
համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  խմբավորումների  

26.30.5 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքեր և համանման սարքեր  
26.30.50 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքեր և համանման սարքեր 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական սարքավորանք ` երկաթուղիներում, կախովի տրանսպորտի 
համակարգերում, խճուղիներում կամ ներքին ջրային ուղիներում երթևեկության 
կառավարման համար, որոշակի առումով համանման սարքավորանք օգտագործվում 
է նաև նավերի և նավակների (օրինակ` նավահանգիստներում), թռչող սարքերի 
(օրինակ` օդակայաններում) և նավահանգստային սարքվածքների կառավարման 
համար (այդ սարքավորանքը նույնպես ներառվում է տվյալ ենթադասում) 

- ազդանշանման կամ անվտանգության սարքավորանք` բաղկացած ազդանշանման 
սարքվածքից (սովորաբար սյան կամ նմանատիպ որևէ միջոցի վրա տեղակայված 
լուսացույցների կամ շարժական լծակների կամ սկավառակների ամբողջություն), 
կատարողական սարքավորանքից և կառավարման սարքավորանքից (անկախ 
նրանից դա հանդիսանում է ձեռքի թե ավտոմատ կառավարման սարքավորանք), 
կիրառվում են կայարաններում, երկաթուղային հանգույցներում, խաչմերուկներում և 
այլն` երթևեկության կառավարման համար (միևնույն գծային տեղամասում 
գնացքների երթևեկության կառավարման սարքավորանքները ներառում են նաև 
ազդանշանման ավտոմատ սարքվածք, գնացքի մեկ ուղեմասից մյուսին անցման 
դեպքում անհրաժեշտ ազդանշանների ավտոմատ միացման համար) (ներառվում են 
նաև ազդանշանման սարքավորանքը, որն իրազեկում է կենտրոնացման 
կայարաններին կամ կետերին (նախազգուշական զանգի կամ տեսողական ցուցչի 
միջոցով) գնացքի գտնվելու վայրի կամ մոտենալու մասին, կամ ազդանշանի դիրքի 
մասին և այլն, որոշները պարունակում են անմիջականորեն մեքենավարի խցիկին 
ազդանշանի փոխանցման միջոցներ, գծերին տեղակայված հպակները շարժման մեջ 
են դնում շարժիչի վրայի մեխանիզմը կամ առաջացնում տեսանելի կամ լսելի 
նախազգուշացում խցիկում գտնվող մեքենավարին, կամ որոշ դեպքերում ներգործում 
են շարժիչի ղեկավարման գործիքի վրա` վերջինս կանգնեցնելու համար)  

- ճանապարհային ղեկավարման սարքավորանք (օրինակ լեզվակների 
հեռակառավարման սարքավորանք), կազմված են փաստացի կատարողական 
սարքավորանքից (որոշ դեպքերում նաև արգելափակող սարքվածքներ 
պարունակող), որը տեղակայվում է երկաթուղագծի յուրաքանչյուր խումբ լեզվակների 
շուրջը, կառավարման վահանից, ինչպես նաև կենտրոնացված կառավարող լեզվակի 
վրա տեղակայված սարքավորանքից (ազդանշանային տուփ և այլն), ներառվում են 
նաև որոշ բարդ սարքավորանքները` տեսակավորման կայաններում վագոնների 
ավտոմատ ղեկավարման համար (օրինակ` աստիճանական կուտակվող ռելեային 
հիշող սարքվածքը, ինչպես նաև որոշ խոշոր տեսակավորման կայաններում 
տեղակայվող` վագոնների շարժի ղեկավարման սարքավորումները («գնդաձև 



1717 
 

ռոբոտ»))  

- ավտոմատ ազդանշանիչներ միամակարդակ խաչմերուկների, օրինակ` առկայծող 
լուսացույցներ, զանգեր, լուսային նշաններ, էլեկտրական սարքավորանք` 
ջրարգելակների, արգելքների ղեկավարման համար 

- ճանապարհային լուսացույցներ` փաստացի կազմված են գունավոր լուսացույցների 
համակարգից, տեղակայված են խաչմերուկներում, երկաթուղային հանգույցներում և 
այլն, պարունակում են լուսացուցային կայանքներ, կառավարման սարքավորանք և 
կառավարման գործիքները գործողության մեջ դնող միջոցներ, կարող են գործարկվել 
ձեռքով (ավտոճանապարհային տեսուչի կամ հետիոտնի կողմից) կամ ավտոմատ 
(լուսացույցներ, որոնց աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է ժամանակի վրա և 
լուսացույցներ` որոնք աշխատում են տրանսպորտային միջոցների անցման դեպքում, 
շնորհիվ ճանապարհին տեղակայված լուսատարրերի կամ հպակների)  

- էլեկտրասարքավորանք նավակայանների կամ օդակայանների երթևեկության 
կառավարման 

- էլեկտրական զանգեր, դզզիկներ, դռան զանգեր` մեղեդի վերարտադրող և այլն` 
զանգերը կազմված են էլեկտրամագնիսից գործարկվող հարմարանքից, որը 
հարկադրում է մրճիկին տատանվել և հարվածել զանգի գմբեթին, դզզիկներն ըստ 
կառուցվածքի նման են զանգերին, սակայն չունեն զանգի գմբեթ (այդ երկուսը 
լայնորեն կիրառվում են կենցաղային պայմաններում (օրինակ որպես դռան զանգեր), 
ինչպես նաև գրասենյակներում, հյուրանոցներում և այլն), ներառվում են նաև դռան` 
մեղեդիով էլեկտրական զանգերը, որոնցում մեխանիզմը հարվածում է մեկ կամ ավելի 
մետաղական փողակներին` ձևավորելով երաժշտական տոն կամ երաժշտական 
տոների շարք, ինչպես նաև էլեկտրական գործարկվող երաժշտական զանգերը, 
էլեկտրական զագները և դռան` մեղեդիով զանգերը սովորաբար նախագծվում են 
ցածր լարման աղբյուրից աշխատելու հնարավորությամբ (գալվանական տարր կամ 
մարտկոց), բայց որոշ դեպքերում պարունակում են տրանսֆորմատոր` ցանցային 
լարման նվազեցման համար 

- էլեկտրական սարքավորում` ձայնային ազդանշանման համար, խոսափողեր, 
շչակներ և այլն. ձայնը սովորաբար ձևավորվում է էլեկտրական աղբյուրից շարժման 
մեջ դրվող լեզվակի տատանմամբ կամ սկավառակի պտտմամբ (գործարանների, 
օդային հարձակման ազդարարման նավերի շչակներ և այլն) 

- էլեկտրական ազդանշանման այլ սարքավորումներ (լուսատուներ և այլն` առկայծող 
կամ ընդհատուն ռեժիմով աշխատող)` թռչող սարքերի, նավերի, գնացքների կամ այլ 
տրանսպորտային միջոցների համար 
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- տարածության ցուցիչներ` սենյակների քանակին համապատասխան թվեր 
պարունակող մեծ վահաններ, կոճակին սեղմելու դեպքում որևէ տարածությունում 
լուսարձակվում է համապատասխան թիվը կամ այն արտացոլվում է փականակի կամ 
սահափականի հետբացման դեպքում 

- թվային ցուցիչներ` ազդանշանները հայտնվում են լուսավորված նշանների տեսքով` 
ոչ մեծ տուփի երեսակողմի վրա, այդ տիպի որոշ սարքերում կանչի մեխանիզմը 
գործարկվում է հեռախոսահամարի հավաքման դեպքում, կան նաև ժամացույցի 
տիպի ցուցիչներ, որոնցում թվերը արտացոլվում են ցուցնակով տեղաշարժվող 
սլաքով 

- ցուցիչներ գրասենյակի համար, օրինակ` երբ անհրաժեշտ է ցույց տալ տվյալ 
գրասենյակի աշխատակիցն ազատ է թե զբաղված, որոշ տիպի ցուցիչները, 
պարզապես լուսարձակում են «մտեք» կամ «ազատ է» ցուցմունքները, ըստ 
տարածությունում գտնվող անձի ցանկության 

- վերելակի ցուցիչներ` թեթևակի լուսավորված վահանակների վրա ցույց են տալիս 
վերելակի գտնվելու վայրը, ինչպես նաև շարժման ուղղությունը 

- մեքենայական բաժանմունքի հեռագրային սարքավորումներ (նավերի համար)  

- կայարանային ցուցչային վահաններ` գնացքների համար ժամանակը և 
կառամատույցները ցույց տալու համար 

- ցուցիչներ` մրցարշավային երթուղիների, ֆուտբոլային մարզադաշտերի, 
կեգլախաղարանների և այլնի համար, որոշները պարունակում են նաև զանգեր կամ 
ձայնային ազդանշանման այլ սարքվածքներ 

- պահակային ազդանշանիչներ` կազմված են հայտնաբերող և ազդանշանող (զանգ, 
դզզիկ, տեսողական ցուցիչ և այլն) մասերից, ազդանշանող մասն աշխատում է 
ավտոմատ` հայտնաբերող մասի գործարկմամբ, աշխատում են տարբեր կերպ, 
օրինակ` էլեկտրական հպակներից (աշխատում են հատակի որևէ մասին հենվելու, 
դռան բացվելու, նուրբ հաղորդալարերի կտրվելու կամ դրանց դիպչելու և այլ 
դեպքերում), տարողության ազդեցությունից (հաճախ կիրառվում են անկիզելի 
պահարանների հետ, ընդ որում` անկիզելի պահարանը կատարում է կոնդենսատորի 
թիթեղի գործառույթ, որի տարողության վրա ազդում է որևէ մարմնի մոտենալը, 
խախտելով էլեկտրական շղթան և գործարկելով տագնապի ազդանշանը), 
լուսաէլեկտրական սարքերից (ճառագայթը (հաճախ ենթակարմիր լույսի) 
կիզակետվում է լուսատարրին և ճառագայթը հատելու դեպքում լուսատարրի շղթայի 
հոսանքի փոփոխությունը գործարկում է տագնապի ազդանշանը) 
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- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` գործարկվող հալուն 
ապահովիչից (պարաֆին կամ հատուկ համահալվածք), որը հալվում է սահմանված 
ջերմաստիճանից ավել բարձրացման դեպքում և այսպիսով, էլեկտրական 
հպակներին հնարավորություն է տալիս միակցվել ու գործարկել տագնապի 
ազդանշանը 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված երկմետաղական 
շերտի, հեղուկի կամ գազի ընդարձակման վրա (տագնապի ազդանշան առաջացնող 
սահմանված կետի միջակայքից դուրս լինելու դեպքում), որոշներում կափույրը 
ներկառուցված է այնպես, որ գազի դանդաղ ընդարձակումը չի գործարկում 
տագնապի ազդանշանը, և այն գործարկվում է միայն ջերմաստիճանի կտրուկ աճի 
պատճառով կտրուկ ընդարձակման դեպքում 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված ջերմաստիճանի 
փոփոխության ազդեցությանը ենթարկվող տարրի էլեկտրական դիմադրության 
փոփոխության վրա 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված լուսատարրերի վրա, 
լույսի ճառագայթը կիզակետվում է տարրին և ծխի սահմանված աստիճանի անցման 
դեպքում գործարկվում է տագնապի ազդանշան 

- ոչ ավտոմատ հրդեհային ազդանշանիչներ, ինչպես օրինակ` հրշեջ բրիգադի կանչի 
համար փողոցներում տեղակայված ազդանշանիչները  

- գազի կամ գոլորշու էլեկտրական ազդանշանիչներ ` բաղկացած են դրսևորիչներից 
(դետեկտորներից) և ձայնային կամ տեսողական ազդանշանիչից` վտանգավոր 
գազանման խառնուրդների (օրինակ` բնական գազ, մեթան) առկայության 
ազդարարման համար 

- բոցի ազդանշանիչներ (բոցի դրսևորիչներ)` պարունակում են լուսատարր, որը ռելեի 
միջոցով գործարկում է ազդանշանը, երբ տեղի է ունենում բոցավառում, կամ բոցը 
դուրս է գալիս որոշակի տարածության սահմաններից  

 

Բացառվում է՝ 

- երկաթուղիներում, կախովի տրանսպորտի համակարգերում, խճուղիներում կամ 
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ներքին ջրային ուղիներում երթևեկության կառավարման համար մեխանիկական 
աշխատող սարքավորանքը, չնայած որ կարող են ընդգրկել էլեկտրական տարրեր 
(օրինակ՝ լուսավորման էլեկտրական եղանակով մեխանիկական ազդանշաններ, 
էլեկտրականության օգնությամբ գործողության մեջ դրվող հիդրավլիկական կամ 
օդաճնշական կառավարման համակարգեր) (30.20.40) 

- շարժիչի վրա տեղակայված ազդանշանային սարքավորանքի մասերը 

- երաժշտական խաղի համար պիտանի կուրանտները (31) 

- ռադիո կամ ռադիոտեղորոշիչ սարքավորումները (26.51.20) 

- աստիճանանշված ցուցչով կամ գրանցման համակարգով հանդերձված հրդեհային 
ազդանշանիչները (26) 

- անշարժ նշանները, նույնիսկ եթե դրանք թեթևակի լուսավորվում են 
էլեկտրականությամբ (օրինակ՝ որպես ճանապարհային նշաններ օգտագործվող 
լուսավորվող վահանները) (25.99.29, 27.40.24) 

- մոտոցիկլների կամ ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների վրա տեղակայման 
համար էլեկտրալուսավորման կամ ազդանշանային սարքավորանքները (27.40.39) 

- խճուղային կամ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների 
քարտեզները, որոնց վրա կոնկրետ տեղը, ճանապարհը, տեղամասը կամ երթուղին 
լուսարձակվում է համապատասխան կոճակի սեղմելու դեպքում, նշաններ 
էլեկտրական գովազդի 

- փոխարկիչները և կոմուտացման վահանները, անկախ դրանցում պարզ ցուցչային 
լուսատուների առկայության հանգամանքից (27.12.2, 27.12.3) 

- հրդեհային, ծխի դրսևորիչ պարունակող, ռադիոակտիվ նյութ ներառող 
ազդանշանիչները 

- այլ էլեկտրասարքավորանքի մասերը (27.90.33) 
26.30.50.500 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման  
26.30.50.530 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, տրանսպորտային 

միջոցների համար, բացի ավտոմեքենաներից  
26.30.50.550 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, ավտոմեքենաների 

համար 
26.30.50.570 Սարքեր էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
26.30.50.900 Սարքեր էլեկտրական ձայնային կամ տեսողական ազդանշանման, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
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26.30.6 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքերի և համանման սարքերի մասեր 

26.30.60 Պահակային կամ հրդեհային ազդասարքերի և համանման սարքերի մասեր 

26.30.60.300 Մասեր սարքավորանքի,  էլեկտրաազդանշանման, երկաթուղային ճանապարհների և 
տրամվայի գծերի և սարքավորանք էլեկտրաազդանշանման, ավտոմոբիլային 
ճանապարհների, ջրային ուղիների, կայանատեղերի, նավակայանային կառույցների 
կամ օդակայանների համար դիրքերում 

26.30.60.500 Մասեր սարքավորումների,  էլեկտրական պահակային և հրդեհային ազդանշանման, 
սարքեր էլեկտրական ձայնային կամ տեսողական ազդանշանման 

26.30.60.700 Մասեր մեքենաների և սարքավորումների, էլեկտրական, հատուկ նշանակության  

26.30.60.900 Մասեր սարքավորանքի կամ սարքավորումների, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

26.30.9 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.30.99 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.30.99.000 Հաղորդակցական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.4 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանք 
26.40 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանք 
26.40.1 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ 
26.40.11 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների 

ռադիոընդունիչներից), որոնք գործում են առանց արտաքին սնուցման աղբյուրի  
26.40.11.500 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրով, 

ներառյալ՝ գրպանի, կասետային փլեյերներ ռադիոընդունիչով 
26.40.11.550 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրով, 

համակցված ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման սարքավորման հետ, 
ներառյալ՝ գրպանի, կասետային փլեյերներ ռադիոընդունիչով 

26.40.11.590 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական աղբյուրից, այլ 
26.40.11.700 Ռադիոընդունիչներ շարժական 
26.40.11.750 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական և արտաքին 

աղբյուրից, համակցված ձայնագրման սարքավորման հետ 
26.40.11.770 Ռադիոընդունիչներ շարժական, աշխատող էներգիայի սեփական և արտաքին 

աղբյուրից ժամացույցի մեխանիզմով (ռադիոընդունիչներ-զարթուցիչներ) 
26.40.12 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների 

ռադիոընդունիչներից), որոնք չեն գործում առանց արտաքին սնուցման աղբյուրի  

26.40.12.000 Ռադիոընդունիչներ լայնահաղորդիչ (բացի ավտոմեքենաների ռադիոընդունիչներից), 
որոնք չեն գործում առանց արտաքին սնուցման աղբյուրի  
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26.40.2 Հեռուստաընդունիչներ համատեղված կամ չհամատեղված լայնահաղորդիչ 
ռադիոընդունիչների կամ ձայնի, պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման սարքի 
հետ 

26.40.20 Հեռուստաընդունիչներ համատեղված կամ չհամատեղված լայնահաղորդիչ 
ռադիոընդունիչների կամ ձայնի, պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման 
սարքի հետ 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է հեռուստատեսային ընդունիչները (ներառյալ 
տեսամոնիտորները և տեսապրոյեկտորները), անկախ նրանից դրանք միացված են 
ռադիոհաղորդման ընդունիչների, ձայնագրման, տեսագրման, 
ձայնավերարտադրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումների հետ թե ոչ 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կենցաղում օգտագործվող հեռուստատեսային ընդունիչներ (սեղանին, 
պատվանդանին և այլ տեղերում տեղադրվող), ներառյալ մետաղադրամով աշխատող 
հեռուստատեսային ընդունիչները 

- թռչող սարքերում կամ տիեզերանավերում տեղադրման համար հեռուստատեսային 
սարքեր 

- տեսատյուներներ՝ բարձր հաճախության հեռուստատեսային ազդանշանները 
տեսագրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումների կամ 
տեսամոնիտորների կողմից օգտագործվող ազդանշանների վերածելու համար, 
նախատեսված են տեսագրման, տեսավերարտադրման սարքերում կամ 
տեսամոնիտորներում տեղադրման կամ դրանց հետ օգտագործման համար 

- հեռուստատեսային ընդունիչներ՝ արդյունաբերական կիրառման համար (օրինակ՝ 
հեռավորության վրա սարքերի ցուցմունքների ընթերցման կամ վտանգավոր 
հատվածներում դիտարկումների համար)  

- տեսամոնիտորներ՝ ընդունիչներ, որոնք համառանցք մալուխներով 
անմիջականորեն կապված են տեսախցիկին կամ տեսաձայնագրիչին (բարձր 
հաճախության խանգարումների բացառման համար), օգտագործվում են 
հեռուստատեսային ընկերությունների կամ փակ տիպի հեռուստատեսային 
համակարգերի (օդակայաններ, երկաթուղային կայարաններ, պողպատամշակման 
գործարաններ, հոսպիտալներ և այլն) համար, սովորաբար կազմված են լուսային 
կետերը գեներացնող և եկող ազդանշանների հետ համաժամ կերպով էկրանին 
վերարտադրող սարքերից, պարունակում են մեկ կամ ավելի տեսա ուժեղարարներ՝ 
կետի ուժգնության փոփոխման համար, կարող են ունենալ հատուկ մուտքեր կարմիր 
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(R), կանաչ (G) կամ կապույտ (B) գույների համար (որոնք ծածկագրվում են կոնկրետ 
ստանդարտներին համապատասխան` NTSC, SECAM, PAL, D-MAC և այլն), 
(ծածկագրված ազդանշանների ընդունման համար մոնիտորը պետք է ունենա R, G և 
B ադանշանների տարանջատումն իրականացնող ապակոդավորիչ բլոկ), պատկերը 
վերարտադրվում է կատոդա-ճառագայթային խողովակի (անմիջական 
վերարտադրման համար) կամ պրոյեկտորի միջոցով (որն ունի մինչև երեք 
պրոյեկտող կատոդային խողովակներ), այլ մոնիտորները կարղո են նույնը 
վերարտադրել այլ միջոցներով (օրինակ՝ հեղուկ բյուրեղների վրա էկրաններ, յուղային 
ժապավենի վրա լուսային ճառագայթների դիֆրակցիա) 

- տեսապրոյեկտորներ՝ հնարավորություն են տալիս տեսաընդունիչի էկրանին 
վերարտադրվող պատկերը պրոյեկտել մեծ էկրանի վրա 

- հեռուստատեսային սարքավորումներ բոլոր տիպերի՝ տեքստերի և 
հաղորդագրությունների ընդունման, հիշման և արտացոլման հնարավորությամբ 

- կենցաղային նշանակության սարքավորումներ, որոնք հաճախ համալրվում են 
տեսախցիկի կողմից ընդունվող ազդանշանների ձայնային ուղեկցման ընդունման և 
ուժեղացման սարքվածքներով և կարող են պարունակել կամ չպարունակել 
բարձրախոսներ 

 

Բացառվում է՝ 

- սարքավորումները, որոնք պարզապես մեկուսացնում են բարձր հաճախության 
հեռուստատեսային ազդանշանները (երբեմն անվանվում են տեսատյուներներ) 
(26.40.52) 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը (26.40.52) 

- տվյալների մշակման ավտոմատ համակարգերի ցուցասարքերը (դիսփլեյները), 
անկախ նրանից դրանք ներկայացված են առանձին թե ոչ (26.20) 

- տեսագրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումները (26.40.33) 

- հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները (օրինակ՝ ռադիոհաղորդման 
մեքենաները), որոնք մշտապես համալրվում են տվյալ ենթակարգի 
հեռուստատեսային ընդունիչներով կամ այլ սարքավորումներով (29.10.59) 

- հեռագրային հաղորդագրությունների (տարբեր ծածկագրային համակարգերի 
կիրառմամբ) հաղորդման և ընդունման համար օգտագործվող սարքերը, որոնք 
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հաղորդագրությունները արտացոլում են մոնիտորին (26.30.2) 

26.40.20.300 Ընդունիչներ հեռուստատեսային գունավոր պատկերի, համակցված ձայնի կամ 
պատկերի գրման կամ վերարտադրման սարքավորման հետ 

26.40.20.500 Ընդունիչներ հեռուստատեսային գունավոր պատկերի, ինտեգրալային խողովակով, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

26.40.20.600 Ընդունիչներ հեռուստատեսային, գունավոր պատկերի, ուրիշ էկրաններով 
26.40.3 Ձայնի և պատկերի գրանցման կամ վերարտադրման սարքեր 
26.40.31 Էլեկտրանվագարկիչներ, ձայնապնակների նվագարկիչներ, կասետային 

նվագարկիչներ և ձայնի վերարտադրման համար այլ սարքեր 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է ձայնավերարտադրման սարքավորումներ, 
անկախ դրանց կիրառման նպատակից (օրինակ՝ կրթության, խորհրդաժողովների, 
ռադիոհաղորդման, կինոյի համար և այլն) 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- նվագարկիչներ՝ շրջուն սկավառակի տեսքով (էլեկտրանվագարկիչներ)՝ 
սկավառակները շարժման մեջ են դրվում մեխանիկական կամ էլեկտրական 
եղանակով, կարող են պարունակել կամ չպարունակել ձայնային գլխիկ (բայց չպետք 
է պարունակեն ձայնագիտական սարքվածք կամ ձայնի ուժեղացման էլեկտրական 
միջոց), կարող են հանդերձվել մի քանի սկավառակների՝ ըստ հերթականության 
նվագարկման ավտոմատ սարքվածքով 

- ձայնապնակների նվագարկիչներ՝ ձայնը վերարտադրվում է ակոսիկներ ունեցող 
սկավառակներից՝ էլեկտրական ուժեղարարների և բարձրախոսների միջոցով, 
մեխանիկական տատանումներն էլեկտրական տատանումների են վերածվում 
ձայնային գլխիկի (ձայնահանի գլխիկի) միջոցով, կարող են հանդերձվել մի քանի 
սկավառակներով՝ ըստ հերթականության նվագարկման ավտոմատ սարքվածքով  

- նվագարկիչներ կասետային և ձայնավերարտադրման այլ սարքավորումներ, 
որոնցում օգտագործվում են ժապավեններ, սկավառակներ կամ ձայնագրված այլ 
մագնիսական կրիչներ, ձայնը վերարտադրվում է մագնիսական գլխիկի միջոցով, 
ներառում են նաև անհատական կամ գրասենյակային օգտագործման համար 
նախատեսված սարքավորումները, ինչպես նաև ձայնագրման ստուդիաներում 
կիրառվող (օրինակ՝ ռադիո կամ հեռուստատեսային ծրագրերի հաղորդման համար), 
ծրագրերի պատրաստման, սկավառակների արտադրության համար օգտագործվող 
տարբեր սարքավորումները  
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- ձայնի վերարտադրման կինեմատոգրաֆիական սարքավորումներ՝ աշխատում են 
լուսաէլեկտրական սկզբունքով (անկախ մագնիսական գործընթացի հետ 
համակցման կամ առանց դրա)  

- հեռախոսային պատասխանիչներ՝ նախատեսված հեռախոսային սարքի հետ 
համակցված աշխատանքի համար (բայց սարքի բաղկացուցիչ մաս չկազմող)՝ 
առանձին սարքավորմամբ նախապես ձայնագրված հաղորդագրության փոխանցման 
համար (այս սարքավորումները հաղորդագրությունների ձայնագրման 
հնարավորություններ չունեն)  

- ձայնավերարտադրման սարքավորումներ` լազերային օպտիկական ընթերցման 
համակարգով (կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ) 

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.40.51) 

- ձայնի վերաձայնագրման համար կինեմատոգրաֆիական սարքավորումները 
(կիրառվող մագնիսական դաշտում ձայնագրված ձայնային ակոսիկների 
լուսաէլեկտրական վերաձայնագրման համար), ձայնագրման սարքվածք 
պարունակող ձայնավերարտադրման սարքավորումները (26.40.32) 

- հեռախոսային սարքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հեռախոսային 
պատասխանիչները (26.30.2) 

- ձայնագրման սարքավորումով հանդերձված հեռախոսային պատասխանիչները 
(26.40.32) 

- ձայնային ազդանշանների գրանցման համար կրիչները (ժապավենները, 
սկավառակները և այլն)  

- ռադիո կամ հեռուստատեսային ընդունիչների հետ համակցված 
ձայնավերարտադրման սարքավորումները (26.40.1, 26.40.2)  

26.40.31.300 Ավտոմատներ երաժշտական, գործարկվող մետաղադրամով կամ մետաղանիշով, 
էլեկտրանվագարկիչներ և սարքավորումներ էլեկտրանվագարկող 

26.40.31.350 Ավտոմատներ երաժշտական, գործարկվող մետաղադրամով կամ մետաղանիշով 
26.40.31.390 Էլեկտրանվագարկիչներ և սարքավորումներ էլեկտրանվագարկող 
26.40.31.500 Սարքավորումներ վերաձայնագրման, տվյալների ձևաչափի վերափոխմամբ 
26.40.31.700 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, այլ 
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26.40.31.750 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, կասետային, առանց ձայնագրման 
սարքավորումների 

26.40.31.790 Սարքավորումներ ձայնավերարտադրման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
26.40.32 Ձայնագրիչներ և ձայնագրման այլ սարքեր 

 
Ձայնագրման սարքավորում՝ սարքավորում (անկախ դրա կիրառման 

նպատակից (օրինակ՝ կրթության, խորհրդաժողովների, ռադիոհաղորդման, կինոյի և 
այլնի համար)), որը ձայնային ալիքով ձևավորված համապատասխան տատանման 
ձայնային հաճախությունների ստացման դեպքում կերպափոխում է գրանցման կրիչն 
այնպես, որ վերջինս հնարավորություն ունենա վերարտադրել սկզբնական ձայնային 
ալիքները, պարունակում են գրանցող կրիչ կերպափոխող սարքվածք, ինչպես նաև 
այդ սարքվածքը գրանցման կրիչի նկատմամբ տեղաշարժելու համար մեխանիզմ 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ակոսային տիպի ձայնագրման սարքավորումներ՝ որոնցում գրանցող հատիչը 
հենակին տեղադրված գրանցող կրիչի (սկավառակ, գլան, թիթեղ) վրա փորագրում է 
ակոս, ակոսը ձևափոխվում է ըստ գրանցվող տատանումների 

- մագնիսական տիպի ձայնագրման սարքավորումներ՝ խոսափողի կողմից ընդունվող 
ձայնային ալիքները (խոսք, երաժշտություն և այլն) խոսափողի շղթայում առաջացնում 
է փոփոխական խտության հոսանքներ, որոնք համապատասխան ուժեղացումից 
հետո գրանցման սարքավորման մեջ ձևավորում են փոփոխական ձայնային 
հաճախության մագնիսական դաշտ, մագնիսական դաշտն իր հերթին, ոչ 
հավասարաչափ մագնիսացնում է գրանցման կրիչը, որը կարող է պատրաստվել 
մագնիսական կամ մագնիսացված հաղորդալարի կամ մետաղական ժապավենի 
տեսքով, կամ մագնիսական պատվածքով պլաստմասսե կամ թղթե թերթերի, 
ժապավենների կամ սկավառակների տեսքով, (գրանցման գլխիկը իրականացնում է 
նույն գործառույթն, ինչ գրանցող հատիչը՝ ակոսային տիպի ձայնագրման 
սարքավորումներում) 

- կինեմատոգրաֆիական ձայնագրման սարքավորումներ՝ ձայնագրում են 
լուսաէլեկտրական եղանակով (ձայնը կարող է գրանցվել ժապավենի վրա՝ շերտի 
կամ փոփոխական մակերեսի տեսքով կամ փոփոխական խտության տեսքով), 
փոփոխական մակերեսի եղանակով ձայնագրման դեպքում էլեկտրական 
հոսանքները (խոսափողը և այլն վերափոխում է ձայնային իմպուլսները 
համապատասխան փոփոխվող էլեկտրական հոսանքների) թողանցվում են 
գալվանաչափի միջով (ունի շարժական տարրին տեղադրված հայելի, որին 
ուղղորդված անդրադարձող ճառագայթը շեղվում է համաձայն ձայնային 
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տատանումների) ինչն էլ գրանցվում են ժապավենի վրա, փոփոխական խտության 
եղանակով գրանցման դեպքում խոսափողի հոսանքները մոդուլացնում են գազով 
կամ գոլորշով լցված պարպման խողովակը և խտության փոփոխությունները 
գրանցվում են ժապավենին (ձայնային ուղիները ժապավենին վերարտադրվում են 
հաստատուն լայնությամբ, բայց փոփոխական խտությամբ, ձայնուղիները կարող են 
ստացվել նաև ճեղքի օգտագործման դեպքում, որի չափերը փոփոխվում են ձայնային 
իմպուլսներին համապատասխան), պարունակում են ձայնագրման գլխիկ, կասսետ՝ 
ժապավենի պահման համար, հաղորդաշարժիչի մեխանիզմի (ժապավենի 
արագությունը դրա հետ աշխատող կինեմատոգրաֆիական խցիկի արագության հետ 
համաժամելու համար) և ժապավենի տրման մեխանիզմ  

- կինեմատոգրաֆիայի համար օգտագործվող վերաձայնագրման սարքավորում, 
օրինակ՝ մագնիսական ձայնագրված ուղիների լուսաէլեկտրական վերաձայնագրման 
համար 

- ձայնագրիչներ կամ կասետային ձայնագրիչներ՝ նախատեսված ձայնագիտական 
սարքավորումների և էլեկտրական ուժեղարարների հետ համակցված աշխատանքի 
համար 

- խոսաձայնագրիչներ՝ մեծամասամբ լինում են ձայնագրման և 
ձայնավերարտադրման (միասին) սարքի տեսքով (միայն ձայնագրման համար 
պիտանի խոսաձայնագրիչները լինում են հազվադեպ), եթե նույնիսկ 
հարամարավետության տեսանկյունով ձայնագրման և ձայնավերարտադրման 
սարքավորումներն իրագործվում են առանձին բլոկների տեսքով, ապա ձայնագրման 
սարքավորումը սովորաբար պարունակում է ձայնավերարտադրման սարքվածք, 
որպեսզի տեքստը թելադրող անձը հնարավորություն ունենա այն ստուգել 

- հեռախոսային պատասխանիչներ՝ նախատեսված հեռախոսային սարքի (բայց 
սարքի բաղկացուցիչ մաս չկազմող) հետ համակցված աշխատանքի համար, 
բաժանորդի կողմից նախապես ձայնագրված հաղորդագրության հաղորդման և 
զանգող կողմի հաղորդագրության ձայնագրման համար (ձայնագրման 
սարքավորման անբաժանելի մաս կազմող կառուցվածքի միջոցով) 

 

Բացառվում է՝ 

- գրանցման սարքավորում չունեցող վերարտադրման առանձին սարքավորումը 
(26.40.31)  

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.40.51) 
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- հեռախոսային սարքի անբաժանելի մաս կազմող հեռախոսային պատասխանիչները 
(26.30.3) 

- ձայնագրման սարքավորում չպարունակող հեռախոսային պատասխանիչները 
(26.40.31) 

- ձայնագրման համար կրիչները  

- ռադիո կամ հեռուստատեսային ընդունիչների հետ համակցված ձայնագրման 
սարքավորումները (26.40.1 և 26.40.2) 

26.40.32.300 Խոսաձայնագրիչներ ձայնագրման համար 
26.40.32.500 Ավտոմատ պատասխանիչներ հեռախոսային 
26.40.32.700 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի 
26.40.32.750 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի, կասետային 
26.40.32.790 Ձայնագրիչներ մագնիսական ժապավենի, այլ 
26.40.32.900 Ձայնագրիչներ և այլ ձայնագրման սարքավորումներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
26.40.33 Տեսախցիկներ պատկերի տեսագրման և այլ սարքեր պատկերի տեսագրման կամ  

վերարտադրման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սարքավորումներ գրանցման համար և միացյալ սարքավորումներ գրանցման և 
վերարտադրման համար, որոնցում պատկերին և ձայնին համապատասխանող 
էլեկտրական իմպուլսները (ազդանշանները) գրանցվում են հիմնականում 
մագնիսական ժապավենից կազմված կրիչի վրա, պատկերին ուղեկցող ձայնը 
միաժամանակ գրանցվում է նույն կրիչին մեկ կամ մի քանի ուղիների վրա 
(տեսագրությունը պարունակող ուղիներից տարբերվող), ազդանշանները կարելի է 
ստանալ գրանցող սարքավորումը հեռուստատեսային խցիկին կամ 
հեռուստատեսային ընդունիչին միացնելու դեպքում (որի ժամանակ գրանցումները 
վերափոխվում են տեսաազդանշանների),  

- սարքավորումներ վերարտադրման համար՝ նախատեսված են հեռուստատեսային 
ընդունիչին միայն պատկերների և ձայնի վերարտադրման համար, օգտագործվող 
կրիչները նախապես գրանցվում են մեխանիկական, մագնիսական կամ օպտիկական 
եղանակով՝ հատուկ գրանցող սարքավորման միջոցով, որոնց թվին են դասվում՝ 
տեսասկավառակներ օգտագործող սարքավորումները (պատկերի և ձայնի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը սկավառակի վրա կուտակվում է տարբեր 
եղանակներով և հանվում է լազերային օպտիկական ընթերցման համակարգով, 
ունակության տվիչով, ճնշման տվիչով կամ մագնիսական գլխիկով) և 
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սարքավորումները, որոնք լուսազգայուն ժապավենին գրանցված պատկերի 
տեղեկատվությունը ապածածկագրում և վերածում են տեսաազդանշանի 
(ձայնագրությունն իրականացվում է նույն ժապավենի վրա՝ մագնիսական եղանակով)  

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.40.51) 

- գրանցման կրիչները (26.80.11) 

- հեռուստատեսային ընդունիչները (անկախ նրանից դրանք ռադիոհաղորդման 
ընդունիչների կամ ձայնագրման, ձայնավերարտադրման, տեսագրման, 
տեսավերարտադրման սարքավորումների հետ միևնույն հենամարմնում համակցված 
են թե ոչ), տեսամոնիտորները, տեսապրոյեկտորները (26.40.20) 

- կոմկորդերները, որոնք կարող են գրանցել միայն հեռուստատեսային խցիկով 
նկարահանված պատկերները և վերարտադրել դրանք արտաքին հեռուստատեսային 
ընդունիչի միջոցով (26.30.1) 

- միայն վերարտադրող տեսախցիկներ և այլ տեսագրող խցիկներ՝ բաղկացած են 
տեսախցիկի և տեսագրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումների 
համակցությունից, գրանցում են խցիկի կողմից նկարահանվող պատկերները, 
որոշները կարող են գրանցել նաև հեռուստատեսային ընդունիչների ծրագրերը` 
օգտագործելով արտաքին տեսատյուներ, գրանցված պատկերները վերարտադրվում 
են արտաքին հեռուստատեսային ընդունիչի կողմից, ներառվում են նաև ստորջրյա 
նկարահանումների համար նախատեսված խցիկները  

- կոմկորդերներ (հեռուստատեսային խցիկով և տեսաձայնագրիչով ներկառուցված 
սարքեր)՝ ոչ միայն պատկերների (խցիկի միջոցով) այլև հեռուստատեսային 
ծրագրերի տեսագրման համար (ներկառուցված տեսատյուների միջոցով) 
տեսագրված պատկերը կարելի է վերարտադրել արտաքին հեռուստատեսային 
ընդունիչի միջոցով  

 

Բացառվում է՝ 

- կոմկորդերները, որոնք տեսագրում են միայն պատկերները (հեռուստատեսային 
խցիկի միջոցով նկարահանված) և վերարտադրում դրանք արտաքին 
հեռուստատեսային ընդունիչի միջոցով (26.30.1) 
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26.40.33.300 Տեսախցիկներ, միայն պատկերի վերարտադրման համար և տեսախցիկներ 
տեսագրման, այլ, կոմկորդերներ 

26.40.33.390 Կոմկորդերներ  
26.40.33.500 Սարքավորումներ տեսագրման, այլ (միևնույն հենամարմնում տեսատյուների հետ 

չհամակցված) 
26.40.33.700 Սարքավորումներ տեսագրման կամ տեսավերարտադրման և սարքավորումներ 

միացյալ, տեսագրման և տեսավերարտադրման (այդ թվում՝ լազերային և թվային 
սկավառակների օգտագործմամբ) համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

26.40.34 Ցուցարկիչներ (մոնիտորներ) և պրոյեկտորներ առանց ներսարքված 
հեռուստատեսային ընդունիչ սարքի, որոնք հիմնականում տվյալների ավտոմատ 
մշակման համակարգերում չեն օգտագործվում  
 

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 -հեռուստատեսային ընդունիչները (ներառյալ տեսամոնիտորները և 
տեսապրոյեկտորները), անկախ նրանից դրանք միացված են ռադիոհաղորդման 
ընդունիչների, ձայնագրման, տեսագրման, ձայնավերարտադրման կամ 
տեսավերարտադրման սարքավորումների հետ թե ոչ 

 

- կենցաղում օգտագործվող հեռուստատեսային ընդունիչներ (սեղանին, 
պատվանդանին և այլ տեղերում տեղադրվող), ներառյալ մետաղադրամով աշխատող 
հեռուստատեսային ընդունիչները 

- թռչող սարքերում կամ տիեզերանավերում տեղադրման համար հեռուստատեսային 
սարքեր 

- տեսատյուներներ՝ բարձր հաճախության հեռուստատեսային ազդանշանները 
տեսագրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումների կամ 
տեսամոնիտորների կողմից օգտագործվող ազդանշանների վերածելու համար, 
նախատեսված են տեսագրման, տեսավերարտադրման սարքերում կամ 
տեսամոնիտորներում տեղադրման կամ դրանց հետ օգտագործման համար 

- հեռուստատեսային ընդունիչներ՝ արդյունաբերական կիրառման համար (օրինակ՝ 
հեռավորության վրա սարքերի ցուցմունքների ընթերցման կամ վտանգավոր 
հատվածներում դիտարկումների համար)  

- տեսամոնիտորներ՝ ընդունիչներ, որոնք համառանցք մալուխներով 
անմիջականորեն կապված են տեսախցիկին կամ տեսաձայնագրիչին (բարձր 
հաճախության խանգարումների բացառման համար), օգտագործվում են 
հեռուստատեսային ընկերությունների կամ փակ տիպի հեռուստատեսային 
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համակարգերի (օդակայաններ, երկաթուղային կայարաններ, պողպատամշակման 
գործարաններ, հոսպիտալներ և այլն) համար, սովորաբար կազմված են լուսային 
կետերը գեներացնող և եկող ազդանշանների հետ համաժամ կերպով էկրանին 
վերարտադրող սարքերից, պարունակում են մեկ կամ ավելի տեսա ուժեղարարներ՝ 
կետի ուժգնության փոփոխման համար, կարող են ունենալ հատուկ մուտքեր կարմիր 
(R), կանաչ (G) կամ կապույտ (B) գույների համար (որոնք ծածկագրվում են կոնկրետ 
ստանդարտներին համապատասխան` NTSC, SECAM, PAL, D-MAC և այլն), 
(ծածկագրված ազդանշանների ընդունման համար մոնիտորը պետք է ունենա R, G և 
B ադանշանների տարանջատումն իրականացնող ապակոդավորիչ բլոկ), պատկերը 
վերարտադրվում է կատոդա-ճառագայթային խողովակի (անմիջական 
վերարտադրման համար) կամ պրոյեկտորի միջոցով (որն ունի մինչև երեք 
պրոյեկտող կատոդային խողովակներ), այլ մոնիտորները կարղո են նույնը 
վերարտադրել այլ միջոցներով (օրինակ՝ հեղուկ բյուրեղների վրա էկրաններ, յուղային 
ժապավենի վրա լուսային ճառագայթների դիֆրակցիա) 

- տեսապրոյեկտորներ՝ հնարավորություն են տալիս տեսաընդունիչի էկրանին 
վերարտադրվող պատկերը պրոյեկտել մեծ էկրանի վրա 

- հեռուստատեսային սարքավորումներ բոլոր տիպերի՝ տեքստերի և 
հաղորդագրությունների ընդունման, հիշման և արտացոլման հնարավորությամբ 

- կենցաղային նշանակության սարքավորումներ, որոնք հաճախ համալրվում են 
տեսախցիկի կողմից ընդունվող ազդանշանների ձայնային ուղեկցման ընդունման և 
ուժեղացման սարքվածքներով և կարող են պարունակել կամ չպարունակել 
բարձրախոսներ 

 

Բացառվում է՝ 

- սարքավորումները, որոնք պարզապես մեկուսացնում են բարձր հաճախության 
հեռուստատեսային ազդանշանները (երբեմն անվանվում են տեսատյուներներ) 
(26.40.52) 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը (26.40.52) 

- տվյալների մշակման ավտոմատ համակարգերի ցուցասարքերը (դիսփլեյները), 
անկախ նրանից դրանք ներկայացված են առանձին թե ոչ (26.2) 

- տեսագրման կամ տեսավերարտադրման սարքավորումները (26.40.33) 

- հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները (օրինակ՝ ռադիոհաղորդման 
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մեքենաները), որոնք մշտապես համալրվում են տվյալ ենթակարգի 
հեռուստատեսային ընդունիչներով կամ այլ սարքավորումներով (29.10.59) 

- հեռագրային հաղորդագրությունների (տարբեր ծածկագրային համակարգերի 
կիրառմամբ) հաղորդման և ընդունման համար օգտագործվող սարքերը, որոնք 
հաղորդագրությունները արտացոլում են մոնիտորին (26.30.3) 

26.40.34.200 Սարքավորանք պրոյեկցիոն, հեռուստատեսային և տեսապրոյեկտորներ 
26.40.34.400 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի  
26.40.34.450 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակով 
26.40.34.490 Տեսամոնիտորներ գունավոր պատկերի, այլ 
26.40.34.700 Տեսատյուներներ, ընդունիչներ հեռուստատեսային, գունավոր պատկերի, առանց 

էկրանի 
26.40.34.750 Տեսատյուներներ 
26.40.4 Խոսափողեր, բարձրախոսներ, ընդունիչ սարքեր ռադիոհեռախոսային կամ 

ռադիոհեռագրական կապի համար  
26.40.41 Խոսափողեր և տակդիրներ դրանց համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ածխային խոսափողեր՝ աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է ածխային հատիկների 
վրա ազդող ճնշման տարբերությունների (երբ դիաֆրագման տեղաշարժվում է 
ձայնային ալիքների ազդեցությամբ) և առաջացող էլեկտրական դիմադրության 
փոփոխությունների փոխկախվածության վրա, ածխային հատիկները (կամ փոշին) 
խիտ լցված են երկու էլեկտրոդների (որոնցից մեկը ձևավորում է դիաֆրագման կամ 
ամրացվում է նրան) միջև գտնվող տուփում  

- պիեզոէլեկտրական խոսափողեր, որոնցում դիաֆրագմայի միջոցով փոխանցվող 
ձայնային ալիքների ճնշումն առաջացնում է մեխանիկական լարում հատուկ հատված 
բյուրեղի կտորում (օրինակ՝ քվարցի կամ վանակնի), այսպիսով բյուրեղի վրա 
առաջացնելով էլեկտրական լիցքերի ձևավորում 

- էլեկտրադինամիկական կամ ժապավենային կոճային խոսափողեր՝ ձայնային 
տատանումներն առաջանում են մագնիսական դաշտում տեղակայված կոճի կամ 
ալյումինե ժապավենի վրա, այսպիսով, առաջացնելով էլեկտրական իմպուլսներ 
(մակածության երևույթի շնորհիվ) 

- կոնդենսատորային կամ էլեկտրաստատիկ խոսափողեր՝ պարունակում են երկու 
թիթեղներ, որոնցից մեկը շարժական է, իսկ մյուսը՝ տատանման հնարավորությամբ 
(ձայնային ալիքներն առաջացնում են ունակությունների մեծությունների անկումներ 
երկու թիթեղների միջև)  
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- ջերմային խոսափողեր կամ խոսափողեր բարձր դիմադրության տաքացող լարով, 
որի ջերմաստիճանը, հետևաբար և դիմադրությունը փոփոխվում են ձայնային 
ալիքների ազդեցությամբ 

 

Խոսափողերը ձայնային տատանումները վերափոխում են էլեկտրական 
հոսանքի համապատասխան փոփոխությունների կամ տատանումների, 
հնարավորություն տալով դրանք հաղորդել, սփռել կամ գրանցել, կիրառվում են 
տարբեր բնագավառներում (օրինակ՝ ձայնաուժեղարար սարքավորանքում 
(հասարակական վայրերում օգտագործման), հեռախոսությունում, 
ձայնագրությունում, թռչող սարքերի կամ սուզանավերի հայտնաբերման 
սարքավորումներում, խրամատային գաղտնալսումների սարքավորումներում և այլն), 
կարող են ավելացվել ուժեղարարներ (բարձր զգայունակություն ապահովելու 
համար), կոնդենսատորներ` տոնային ազդանշանի կանոնավորման համար, 
տեղադրվել ձայնային ալիքների խտացման սարքավորումների հետ և կարող են 
ունենալ (ինչպես ձայնափողերը), հատուկ կանգնակներ՝ սեղանին, պուլտին, 
հատակին, կախված դիրքում և այլն տեղադրման համար (այդպիսի կանգնակները 
կամ սարքավորումները դասվում են տվյալ ենթակարգում, պայմանով որ դրանք 
հատուկ նախատեսված են խոսափողերի հետ օգտագործման համար, նույնիսկ եթե 
դրանք ներկայացված են առանձին)  

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի արտադրանքի մասերը (26.40.51) 

- հաղորդիչ պարունակող, առանց լարի խոսափողերը (26.30.12) 

26.40.41.000 Խոսափողեր և տակդիրներ դրանց համար  
26.40.42 Բարձրախոսներ. գլխային հեռախոսներ, ականջակալներ, այդ թվում ՝ 

համակցված սարքվածքներ, կազմված բարձրախոսի խոսափողից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բարձրախոսներ շարժական միջաձողով կամ շարժական կոճով՝ շարժական 
միջաձողով բարձրախոսներում փափուկ երկաթե խարիսխը կամ լեզվակը 
տեղավորված է հաստատուն մագնիսի դաշտում և ենթարկվում է կոճերի 
ազդեցությանը (որոնց տրվում է հոսանք), դաշտը փոխվում է հոսանքին 
համապատասխան և խարսխին կամ լեզվակին ամրացված դիաֆրագման ստեղծում 
է համապատասխան տատանումներ (օդում), շարժական կոճով բարձրախոսները 
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կազմված են հաստատուն մագնիսի կամ էլեկտրամագնիսի դաշտում տեղադրված 
կոճից, որը սնուցվում է փոփոխվող հոսանքով (կոճը խստորեն կապված է 
դիաֆրագմային) 

- պիեզոէլեկտրական բարձրախոսներ՝ հիմնված են որոշ բնական կամ արհեստական 
բյուրեղների՝ էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ մեխանիկական ձևախախտման 
ենթարկվելու հատկության վրա, սովորաբար անվանվում են «բյուրեղային 
բարձրախոսներ» 

- էլեկտրաստատիկ բարձրախոսներ՝ աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է երկու 
թիթեղների միջև (որոնցից մեկն իրականացնում է դիաֆրագմայի գործառույթ) 
էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության վրա 

- ականջակալներ և խոսափող/բարձրախոսի հետ համակցված սարքեր՝ 
հեռախոսության կամ հեռագրության համար, գլխի հեռախոսային սարքեր 
(բաղկացած են հատուկ կոկորդախոսակներից և անանջատ ամրացված 
ականջակալներից (օգտագործվում են օրինակ օդագնացությունում)), գլխի 
հեռախոսներ և ականջակալներ (ռադիո կամ հեռուստատեսային ընդունիչներին կամ 
ձայնավերարտադրման սարքավորումներին միացման համար) 

  

Բարձրախոսների գործառույթը հակադարձ է խոսափողերի գործառույթին, 
դրանք վերարտադրում են ձայն՝ էլեկտրական փոփոխությունները կամ 
տատանումները մեխանիկական տատանումների վերափոխելու միջոցով (որոնք 
հաղորդվում են օդ), երբեմն կարող են տեղակայվել համադրող 
տրանսֆորմատորների և ուժեղարարների հետ, կարող են տեղադրվել 
հիմնակմախքին, ամրաշրջանակին կամ տարբեր տիպի պահարաններում (հաճախ՝ 
ձայնագիտական) և այլն, (ներառվում են տվյալ ենթակարգում եթե դրանց հիմնական 
գործառույթը խոսափողի գործառույթն է), առանձին ներկայացված 
հիմնակմախքները, ամրաշրջանակները, պահարանները և այլն դասակարգվում են 
տվյալ ենթակարգում, պայմանով որ դրանք նախատեսված են բարձրախոսների 
տեղադրման համար 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը (26.40.51.800) 

- խոսափողերը և դրանց համար տակդիրները (26.40.41) 

- բարձրախոսների զետեղման համար նախատեսված կահույքը (31.0) 
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- գլխի հեռախոս (խոսափողով կամ առանց խոսափողի) պարունակող զինվորական 
սաղավարտախոսները (14.19.43) 

- հեռախոսային սարքերը  

- լսողական սարքերը (26.60.14) 

26.40.42.300 Բարձրախոսներ, հենամարմնում տեղակայված կամ չտեղակայված  
26.40.42.350 Բարձրախոսներ մենահատ, հենամարմնում տեղակայված 
26.40.42.370 Լրակազմեր բարձրախոսների, մեկ հենամարմնում տեղակայված 
26.40.42.390 Բարձրախոսներ, հենամարմնում տեղակայված 
26.40.42.700 Ականջակալներ, սաղավարտախոսներ, այդ թվում՝ խոսափող/բարձրախոսի հետ 

համակցված սարքավորումներ  
26.40.43 Ձայնային հաճախությունների էլեկտրաուժեղարարներ, ձայնի 

էլեկտրաուժեղարարների կայանքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ցածր հաճախության էլեկտրական ուժեղարարներ՝ օգտագործվում են մարդու 
լսողության միջակայքի սահմաններում գտնվող հաճախությունների հետ 
էլեկտրական ազդանշանների ուժեղացման համար, մեծամասնության համար 
հիմնական տարր են հանդիսանում տրանզիստորները կամ ինտեգրալային 
սխեմաները, որոշները հավաքվում են նաև ջերմակատոդային լամպերի հիման վրա, 
ընդհանուր առմամբ սնուցվում են ներկառուցված սնուցման դյուրակիր աղբյուրից 
(որն իր հերթին կարող է սնուցվել ցանցից կամ էլեկտրական կուտակիչներից կամ 
մարտկոցներից), մուտքի ազդանշանները կարող են ստացվել խոսափողից, 
ձայնահանի գլխիկից, մագնիսական ժապավենի գլխիկից, ռադիոցանցի գծի 
կայանքից, կինոժապավենի ձայնային ուղիների վերարտադրման սարքավորումից 
կամ ցածր հաճախության էլեկտրական ազդանշանների այլ աղբյուրից, ելքը տրվում է 
բարձրախոսին կամ նախաուժեղացուցչի միջոցով կարող է միացվել հաջորդող 
ուժեղացուցչին կամ ներկառուցվել ուժեղացուցչի մեջ, կարող են պարունակել 
բարձրության կարգավորիչ (ուժեղացուցչի ուժեղացման գործակցի փոփոխման 
համար), ինչպես նաև ցածր կամ բարձր հաճախությունների միջակայքում 
հաճախային բնութագրերի բարձրացման և այլ ղեկավարման սարքեր (հաճախային 
բնութագրերի փոփոխման համար), ներառվում են նաև հեռախոսությունում որպես 
կրկնիչներ կամ որպես չափիչ ուժեղարարներ օգտագործվող ուժեղարարները 

- ձայնային հաճախության էլեկետրական ուժեղարար կայանքներ՝ լայնորեն 
կիրառվում են հրապարակային ներկայացումներում, ձայնաուժեղարար 
կայանքներում, գովազդային տրանսպորտային միջոցներում, օրինակարգի 
պահպանման տրանսպորտային միջոցներում, որոշ երաժշտական գործիքների հետ, 
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կամ խոշոր բեռնատարներում (մասնավորապես՝ կցասայլերով բեռնատարներում) 
(հնարավորություն տալով վարորդին լսել ետևից եկող ոչ հավասարաչափ աղմուկը 
կամ ձայնային ազդանշանները, ինչն այլ պարագայում անհնար է շարժիչի ձայնի 
պատճառով), ներառվում են նաև խոսափողերից, ցածր հաճախության 
ուժեղարարներից և բարձրախոսներից կազմված ուժեղարարների բլոկները  

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը (26.40.51) 

- բարձր կամ միջանկյալ հաճախության ուժեղարարները (առանձին գործառույթ 
ունեցող էլեկտրական սարքեր) (26.51.20) 

- խոսափողերը և դրանց տակդիրները (26.40.41) 

- բարձրախոսները, գլխի հեռախոսները, ականջակալները, այդ թվում 
խոսափող/բարձրախոսի հետ համակցված կայանքները (26.40.42) 

- գլխի հեռախոս պարունակող զինվորական սաղավարտախոսները (խոսափողով 
կամ առանց խոսափողի) (14.19.43) 

- հեռախոսային սարքերը () 

- լսողական սարքերը (26.60.14) 

26.40.43.500 Ուժեղարարներ հեռախոսային և չափողական, ուժեղարարներ էլեկտրական, 
ցածրահաճախական 

26.40.43.550 Ուժեղարարներ հեռախոսային և չափողական 
26.40.43.590 Ուժեղարարներ էլեկտրական ցածրահաճախական 
26.40.43.700 Էլեկտրական սարքավորումներ ձայնի ուժեղացման համար  
26.40.44 Ընդունիչ սարքեր ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրական կապի համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռադիոհեռախոսային ընդունիչներ՝ ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների, 
նավերի, թռչող սարքերի, գնացքների և այլնի համար 

- հատուկ ընդունիչներ՝ նավերից, թռչող սարքերից և այլն` աղետի ազդանշանի 
հաղորդման համար 

- հեռաչափական ազդանշանների ընդունիչներ 
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- ռադիոհեռախոսային կամ ռադիոհեռագրային կապի համար ընդունիչ 
սարքավորումներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

Բացառվում է՝ 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը (26.40.52) 

- ռադիոընդունիչները (26.40.1) 

- ընդունահաղորդիչները (26.40.11) 

- հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցները, որոնք մշտապես համալրվում 
են տվյալ ենթակարգի ռադիոհաղորդիչներով կամ այլ սարքավորումներով (օրինակ՝ 
29.10.59) 

- գործառնական հանգույց կազմող ռադիոընդունիչները (26) 

26.40.44.700 Ռադիոընդունիչներ անշարժ, համակցված ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման 
սարքավորման հետ (ներառյալ ռադիոընդունիչներ ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար) 

26.40.44.900 Ռադիոընդունիչներ անշարժ, այլ (ներառյալ ռադիոընդունիչներ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար) 

26.40.5 Ձայնա-, տեսասարքավորանքի մասեր  
26.40.51 Ձայնա-, տեսասարքավորանքի մասեր և պարագաներ  

 
 

Տվյալ ենթակարգը ամբողջությամբ կամ հիմնականում ներառում է 26.40.31 – 
26.40.33, 26.40.41-26.40.43 ենթակարգերում թվարկված սարքավորումների մասերը 
և պարագաները 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ձայնահանի գլխիկներ՝ սկավառակների կամ մեխանիկական գրված ժապավենների 
ձայնագրման համար, դրանք վերափոխում են ձայնագրված կրիչի ակոսիկներով 
շարժվող ասեղի միջոցով ստացվող մեխանիկական տատանումները՝ էլեկտրական 
ազդանշանների  

- լազերային օպտիկական ընթերցման համակարգեր 

- մագնիսական տիպի ձայնային գլխիկներ՝ նախատեսված գրման, վերարտադրման 
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կամ ջնջման համար  

- լուսաէլեկտրական ձայնային գլխիկներ 

- ժապավենների փաթաթման կամ քանդման (արձակման) համար սարքվածքներ՝ 
ըստ էության կազմված են կոճը կրող բարձակներից, որոնցից նվազագույն մեկը 
սարքավորված է պտտման հնարավորություն ընձեռող սարքավորմամբ 

- տոնարմներ, սեղաններ նվագարկիչների համար 

- տեղակայված կամ չտեղակայված մշակված շափյուղաներ և ալմաստներ՝ 
ձայնահանիչների ասեղների համար  

- ձայնագրման հատիչներ՝ ձայնագրման սարքավորանքի բաղկացուցիչ մաս, 
նախատեսված  ձայնային տատանումները՝ մեխանիկական տատանումների 
վերափոխելու և ակոսիկի ձևափոխման համար 

- կահույք՝ հատուկ նախագծված և պատրաստված ձայնագրման կամ 
ձայնավերարտադրման սարքավորումների համար  

- կասետներ մագնիսական գլխիկների մաքրման համար (ձայնագրման, 
ձայնավերարտադրման, տեսագրման և տեսավերարտադրման սարքավորումների 
համար), այդ թվում՝ մանրածախ առևտրի համար նախատեսված մաքրման հեղուկի 
հետ փաթեթավորվածները 

- այլ հատուկ մասեր և պարագաներ մագնիսական ձայնագրման կամ 
ձայնավերարտադրման սարքավորումների համար՝ օրինակ մագնիսական մաքրող 
գխիկներ և մետաղաձողեր, մագնիսական կետային ցուցիչներ, սանդղակներ 
(թելադրության ընթացքում դիրքի ցուցադրման համար)  

- այլ հատուկ մասեր և պարագաներ տեսագրման կամ տեսավերարտադրման 
սարքավորումների համար՝ օրինակ՝ ազդանշանի տեսագրման գլխիկի թմբուկներ, 
վակուումային սարքավորումներ (տեսագրման գլխիկների կամ ձայնահանների հետ 
մագնիսական ժապավենի շփմանն օժանդակելու համար), ժապավենի փաթաթման 
սարքավորումներ և այլն 

 

Բացառվում է՝ 

- գլանները, կոճերը և համանման բռնիչները (դասակարգվում են ըստ դրանց 
պատրաստման նյութերի) 
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- ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման սարքավորումների համար էլեկտրական 
շարժիչները, որոնք համակցված չեն այդ սարքավորումների մասերի կամ 
պարագաների հետ (27.11.2) 

- ձայնային ուղիների համար գլխիկներով հանդերձված սարքավորումները, որոնք 
օգտագործվում են դիտման գլխիկների հետ՝ համաժամացնող սեղանների վրա 
(26.70.1) 

26.40.51.300 Գլխիկներ ձայնահանների 
26.40.51.700 Մասեր և պարագաներ.  ձայնի և պատկերի գրման և վերարտադրման համար  
26.40.52 Ռադիոհաղորդիչ և ռադիոընդունիչ սարքերի մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է 26.40.1 կարգում, 26.30.11, 26.40.20 և 26.51.20 

ենթակարգերում թվարկված սարքավորումների մասերը 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- ալեհավաքներ բոլոր տիպերի և ալեհավաքային անդրադարձիչներ (ընդունման և 
հաղորդման համար) 

- ռադիո կամ հեռուստատեսային հաղորդման ընդունիչ ալեհավաքների համար 
ռոտորային համակարգեր՝ կազմված են էլեկտրաշարժիչից (տեղադրվում է 
ալեհավաքային կայմին՝ վերջինս պտտելու համար) և առանձին ղեկավարման 
տուփից (ալեհավաքի տեղորոշման և դիրքադրման համար) 

- հենամարմիններ և պահարաններ՝ հատուկ նախագծված 26.40.1 կարգում, 26.30.12, 
26.40.20 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված սարքավորումների 
տեղադրման համար 

- ալեհավաքային զտիչներ և ազդանշանների բաժանիչներ 

- շրջանակներ (ամրաշրջանակներ) 

- սկավառակային համարահավաքիչներ 

- կարգավորման բլոկներ 

- հեռուստատեսային խցիկների դիաֆրագմաներ 

- PAL-SECAM անցման սարքավորումներ՝ ապակոդավորիչ տպասխեմաներ (դրանց 
վրա տեղադրված էլեկտրոնային բաղադրիչներով) նախատեսված PAL համակարգով 
ազդանշաններ ընդունող հեռուստատեսային ընդունիչներում օգտագործման համար՝ 
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ապահովելու համար PAL-SECAM ազդանշանների կրկնակի ընդունում  

 

Բացառվում է՝ 

- ալեհավաքային կայմերը (25.11.22) 

- բարձր էլեկտրական լարման գեներատորները (27.11) 

- Մորզեի բանալիները (26.30.30) 

- մանրակները, որոնք հիմնականում հավասարապես կիրառելի են 26.40.1 կարգի և 
26.30.22, 26.30.11, 26.40.34 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված 
արտադրատեսակների հետ 

- հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար գլխի հեռախոսները և 
ականջակալները (անկախ նրանից, դրանք միացված են խոսափողին թե ոչ), ինչպես 
նաև գլխի հեռախոսները և ականջակալները, որոնք կարող են միացվել ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ընդունիչներին (26.40.41-26.40.43) 

- էլեկտրոնաճառագայթային խողովակները և դրանց մանրակները (օրինակ՝ շեղող 
կոճերը) (26.11.12, 26.11.40) 

- ալեհավաքային ուժեղարարները և բարձրահաճախական գեներատորների 
բլոկները (26.51.20) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար օբյեկտիվները և օպտիկական զտիչները 
(26.70.2) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար (կինեմատոգրաֆիական խցիկների տիպի) 
հաղորդափողերը (դասակարգումն իրականցվում է ըստ պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի) և կալանները (26.70.19) 

26.40.52.500 Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, համադրած, վերականգնած)՝ 
ձայնահանների ասեղների համար 

26.40.52.800 Մասեր և պարագաներ. ձայնագրման և ձայնավերարտադրման սարքավորումների և 
տեսասարքավորումների համար 

26.40.6 Խաղային կցորդներ ներսարքված էկրանով կամ շահագործվող հեռուստացույցի հետ 
և էլեկտրոնային ցուցասարքով այլ առևտրային ու մոլի խաղեր  

26.40.60 Խաղային կցորդներ (ներսարքված էկրանով կամ շահագործվող հեռուստացույցի 
հետ) և էլեկտրոնային ցուցասարքով այլ առևտրային ու մոլի խաղեր  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մետաղադրամի կամ մետաղանիշի միջոցով գործողության մեջ դրվող 
ավտոմատներ, օգտագործվում է սրճարաններում, զվարճավայրերում և այլն 
(օրինակ` նետաձգության պրակտիկայի համար նախատեսված ավտոմատներ, 
չինական բիլիարդի տարբեր տիպի սեղաններ) 

Բացառվում է` 

- մեխանիկական դրամարկղային մեքենաները (թոփային կամ այլ տիպերի) (26.51.64) 

- տեսախաղերի ծրագրավորվող մեխանիզմները և սարքերը (26.20.4) 

26.40.60.100 Տեսախաղեր հեռուստացույցի օգտագործմամբ, խաղեր էլեկտրոնային այլ 
26.40.60.300 Խաղեր, մետաղադրամի կամ մետաղանիշի նետմամբ աշխատող (բացի 

կեգելբանների ավտոմատ սարքավորանքից)  
26.40.60.500 Հավաքածուներ մրցարշավային ավտոմեքենաների, էլեկտրական (մրցախաղեր) և 

խաղեր զվարճանքների համար 
26.40.60.550 Հավաքածուներ մրցարշավային ավտոմեքենաների, էլեկտրական (մրցախաղեր) 
26.40.60.590 Խաղեր զվարճանքների համար, այլ 
26.40.9 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.40.99 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.40.99.000 Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.5 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքներ ու սարքեր.  

ժամացույցներ բոլոր տեսակի 
26.51 Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքներ ու սարքեր.  

ժամացույցներ բոլոր տեսակի 
26.51.1 Նավագնացական, օդերևութաբանական, երկրաֆիզիկական ու համանման սարքեր 

և գործիքներ  
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26.51.11 Կողմնացույցներ ուղղության որոշման համար. այլ նավագնացական սարքեր և 
գործիքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- նավագնացական սարքեր և գործիքներ տարբեր ծառայությունների (դիրքավորման 
գլոբալ համակարգ (GPS), «Գալիլեո» և այլն) համար 
 

- ուղղության որոշման կողմնացույցներ բոլոր տիպերի` ներառվում են հետիոտի 
ճանապարհորդների, հեծանվորդների և այլնի կողմից օգտագործվող պարզ 
տիպերից մինչև հանքագործությունում, նավագնացությունում և այլն օգտագործման 
համար նախատեսված մասնագիտացված տիպերը (ներառյալ մագնիսական, 
հոլակային, մագնիսահոլակային, նակտոուզային, դիրքի որոշման և այլ 
կողմնացույցները)  

- նավի դիրքի որոշման սարքեր, ինչպես օրինակ` սեքստանտներ, օկտանտներ, 
ազիմուտներ և այլն 

- ծովային կամ գետային ինքնաղեկասարքեր (հոլակային ղեկասարքեր)` բարդ 
սարքավորումներ, որոնք կառավարում են նավի ղեկն ըստ հոլակային կողմնացույցի 
ցուցմունքի 

- ուղղույթի գրանցման համար ծովային կամ գետային սարքեր` գրանցում են նավի 
երթի ուղղույթը և դրա փոփոխությունները 

- ծովային կամ գետային թեքումաչափեր` կողաթեքման չափման համար 

- ծովային կամ գետային լագեր` տվյալ ժամանակի ընթացքում նավի անցած 
ճանապարհի արագության (ավտոմատ) չափման համար, որոշները աշխատում են 
թիապտուտակի կամ օդապտուտակի միջոցով (թիապտուտակը տեղադրվում է 
նավաշիթին և միացվում նավի բաժնօղակին), այլ տիպերը հինված են ճնշման 
անկման սկզբունքի վրա (քանի որ ճնշումը փոփոխվում է շթի արագության 
փոփոխությանը համապատասխան (սովորաբար պարունակում են Պիտոյի 
խողովակ)), հեռավորությունը և արագությունը հաշվարկվում է նավի բաժնօղակին, 
ներառվում են նաև հաշվիչ պարունակող լագերը, որոնք գրանցում են էլեկտրական 
շղթայի խզվածքների քանակը (այսինքն լագի պտույտների քանակը), այսպիսով ցույց 
տալով նավի կողմից անցած հեռավորությունը 

- ծովային կամ գետային խորաչափեր (ձեռքի և խորջրյա (ծիծեռնիկով աշխատող)), 
ջրի խորության և ծովի հատակի բնույթի որոշման համար  
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- ծովային կամ գետային արձագանքաորսիչ սարքեր` հատակից անդրադարձող 
ձայնային արձագանքը որսվում է նավին տեղադրված գերզգայուն խոսափողով և 
գրանցվում գալվանաչափի կողմից 

- ծովային կամ գետային անդրաձայնային և հայտնաբերող սարքավորանք 
(ձայնագիտական, ձայնային կամ համանման)` կիրառվում են ծովի հատակի ռելիեֆի 
որոշման, սուզանավերի, խորտակված նավերի, ձկների վտառների որոնման և այլնի 
համար  

- բարձրաչափեր` բարոմետրի տարատեսակ (չափաբերված` բարձրության չափման 
միավորներով)` գործողությունը հիմնված է բարձրության ավելացմանը զուգընթաց 
մթնոլորտային ճնշման նվազման երևույթի վրա  

- օդի հոսքի արագության ցուցասարքեր (գործողությունը հիմնված է ինքնաթիռը 
շրջանցող օդի հոսքի ճնշման չափման վրա)` ցույց են տալիս ինքնաթիռի 
արագությունը` շրջապատող օդի նկատմամբ  

- վերելքի և վայրէջքի արագության ցուցասարքեր` ճնշման անկման միջոցով ցույց են 
տալիս վերելքի և վայրէջքի ուղղահայաց արագությունը  

- արհեստական հորիզոններ, հորիզոնահոլակներ և շրջադարձերի և վիրաժների 
ցուցասարքեր` գործողությունը հիմնված է ինքնաթիռի լայնական, երկայնական կամ 
ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ անկյան որոշման հոլակային սկզբունքների վրա 

- Մախի թվի չափիչներ` օդի հոսքի արագության և տվյալ բարձրությունում ձայնի 
արագության հարաբերության որոշման համար (հարաբերությունը արտահայտվում է 
«Մախի թվով»)  

- արագացումաչափեր` արագության կտրուկ փոփոխությունների դեպքում առաջացող 
իներցիայի ուժերի առավելագույն սահմանի (որը չպետք է գերազանցվի) որոշման 
համար 

- ինքնաղեկասարքեր (ժամանակավորապես փոխարինում են օդաչուին, 
ղեկավարելով ինքնաթիռի թռիչքն ըստ նախապես տրված բարձրության, ուղղույթի և 
այլնի արժեքների)` հիմնականում կազմված են օժանդակ մեխանիզմներով կամ 
դրանց միջոցով կառավարող սարքավորումներից (սովորաբար` օդաչուի 
գործողություններին փոխարինող օժանդակ շարժիչներ) և սարքերի ցուցմունքներն ու 
օժանդակ մեխանիզմների գործողությունները համակարգող, ավտոմատ գործող 
սարքավորումներից (բարձր արագության հոլակներ) 
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Բացառվում է` 

- ուղղության որոշման համար կողմնացույցները (26.51.11) 

- նավագնացական սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները 
(26.51.82) 

- ռադիոտեղորոշիչ սարքավորումները, օժանդակ ռադիոտեղորոշիչ 
սարքավորումները և ռադիոհեռակառավարման սարքավորումները (26.51.20) 

- նավագնացական ուղղույթի գծագրման համար կիրառվող համագրիչները և այլն 
(26.51.3) 

- բարոմետրերը և ջերմաչափերը (ներառյալ ստորջրյա հետազոտությունների համար 
ջերմաչափերը) (26.51.51) 

- ճնշման չափիչները, հեղուկի մակարդակի ցուցասարքերը և այլ սարքերը (26.51.52) 

- պտույտների թվի հաշվիչները (26.51.64) 

- էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ հսկման համար ամպերաչափերը, 
վոլտաչափերը և այլ սարքերը (26.51.4) 

- ծովային ժամանակաչափերը և ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.1) 

- ուղղության որոշման համար կողմնացույցների մասերը և պարագաները (26.51.82) 

26.51.11.300 Կողմնացույցներ ուղղության որոշման համար 
26.51.11.500 Սարքեր և գործիքներ նավագնացական 
26.51.11.550 Սարքեր և գործիքներ օդանավագնացության կամ տիեզերագնացության համար 
26.51.12 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր. այլ երկրաբաշխական, ջրագրական, 

օվկիանոսագրական, ջրաբանական, օդերևութաբանական կամ 
երկրաֆիզիկական սարքեր և գործիքներ  
 

Տվյալ սարքերը և գործիքները (լինում են ինչպես էլեկտրոնային, այնպես և ոչ 
էլեկտրոնային) հիմնականում նախատեսված են տեղանքում օգտագործելու համար, 
օրինակ` քարտեզագրությունում (ցամաքային կամ ջրագրական քարտեզներ), 
հատակագծերի պատրաստման, եռանկյունավորման չափումների, հողակտորների 
հաշվարկման, հորիզոնական մակարդակի նկատմամբ բարձրությունների 
տարբերության որոշման, շինարարական աշխատանքների (ճանապարհների, 
կամուրջների, պատվարների և այլնի), հանքային աշխատանքների և այլնի դեպքում 
չափումների համար 

- օպտիկական կամ օպտիկաէլեկտրոնային հեռաչափեր (բոլոր տիպերի)` սարքի և 
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տվյալ օբյեկտի միջև հեռավորության որոշման համար, օգտագործվում են 
տեղագրական նկարահանումների համար (ռազմական ուժերի և այլնի կողմից) 

- օպտիկական կամ օպտիկաէլեկտրոնային թեոդոլիտներ, օպտիկական կամ 
օպտիկաէլեկտրոնային դարձաչափեր (ներկառուցված հեռաչափով), 
հոլակաթեոդոլիտներ, կողմնացույց-թեքաչափեր և այլն 

- մակարդակաչափեր` երկրաբաշխական գործիք` երկրի մակերևույթի երկու կետերի 
բարձրության տարբերության որոշման համար  

- լուսանկարաչափական սարքեր և սարքավորումներ` հիմնականում օգտագործվում 
են տեղագրական, հնագիտական և այլ քարտեզների գծագրման համար, 
քարտեզները և այլն գծագրվում են հայտնի ազիմուտով երկու տարբեր կետերից 
նկարված լուսանկարներից (ինչը թույլ է տալիս հստակ տեղեկատվություն ստանալ 
նկարահանված օբյեկտի ձևի, չափի և կոորդինատների վերաբերյալ), հիմնականում 
կազմված են դուրսհանովի սարքավորումից (պարունակում է ցուցադրիչ (լույսի 
աղբյուրով), նեգատիվի բռնիչ, օբյեկտիվ և պրոյեկցիոն սեղան), որը 
հնարավորություն է տալիս փոխել մասշտաբը և լուսային եղանակով ճշգրտել 
օդալուսանկարահանման նեգատիվները (որոնք երկրային փոփոխությունների 
պատճառով, գործնականում ունենում են հեռանկարային աղավաղումներ), 
լուսագրանցող սարքավորումից (տարածավերարտադրման սարքավորում կամ 
լուսանկյունաչափ) (անվանվում են նաև տարածատեղագրիչներ, 
տարածահատակագծագրիչներ, ինքնագրիչներ, տարածապլոտտերներ, 
տարածահամեմատիչներ և այլն), որն օգտագործվում է հատակագծի մանրամասերի 
և ուրվագծային քարտեզների գծագրման համար, կոորդինատագրիչներից 
(օգտագործվում են լւոսագրանցող սարքավորման հետ)` պահում են քարտեզը, որի 
վրա տարածատեղագրիչի կամ տարածահատակագծագրիչի կողմից կառավարվող 
մատիտը հատում է նշագրումները, վերլուծական տարածաչափական 
համակարգերից (կազմված են լուսանկարաչափական եղանակով աշխատող 
օպտիկամեխանիկական սարքից և ծրագրավորվող հաշվարկիչից), օգտագործվում 
են օդալուսանկարների տեսողական վերլուծական մեկնաբանության համար  

 

Բացառվում է` 

- պողպատե ժապավենով, անջրանցիկ թաղանթով և այլնով չափիչ սարքերը, ինչպես 
նաև գծային չափումների համար համանման սարքերը (26.51.32, 26.51.33) 

- շինարարական աշխատանքներում (օրինակ` որմնադիրների, ատաղձագործների 
կամ մեխանիկների կողմից) օգտագործվող հարթաչափերը (օդային պղպջակների և 
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այլնի տիպի) և ուղղալարերը (26.51.66) 

- օդից տեղագրական նկարահանումների համար լուսանկարչական խցիկները 
(26.70.12) 

- 26.51.12 ենթակարգի սարքերի, սարքավորումների և գործիքների մասերը (26.51.82) 

26.51.12.100 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական 

26.51.12.150 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական էլեկտրոնային 

26.51.12.190 Հեռաչափեր, թեոդոլիտներ, դարձաչափեր, մակարդակաչափեր, սարքեր և 
գործիքներ լուսանկարաչափական և տեղագրական ոչ էլեկտրոնային 

26.51.12.300 Սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային, օդերևութաբանական, ջրաբանական կամ 
օվկիանոսագիտական, երկրաբաշխական և համանման այլ 

26.51.12.350 Սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային, օդերևութաբանական, ջրաբանական կամ 
օվկիանոսագրական, երկրաֆիզիկական  

26.51.12.390 Սարքեր էլեկտրոնային ջրագրական, սարքեր և գործիքներ էլեկտրոնային այլ, 
կիրառվող երկրաբաշխությունում, տեղագրությունում, քարտեզագրությունում և 
մակարդակաչափությունում 

26.51.12.500 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային, երկրաբաշխական, տեղագրական, 
քարտեզագրական, ջրագրական կամ օվկիանոսագրական, օդերևութաբանական, 
ջրաբանական, երկրաֆիզիկական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

26.51.12.530 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային ջրագրական, սարքեր և գործիքներ ոչ 
էլեկտրոնային այլ, կիրառվող երկրաբաշխությունում, տեղագրությունում, 
քարտեզագրությունում և մակարդակաչափությունում  

26.51.12.550 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային օդերևութաբանական, ջրաբանական կամ 
օվկիանոսագրական, երկրաֆիզիկական  

26.51.12.570 Սարքեր և գործիքներ ոչ էլեկտրոնային համանման հետազոտությունների համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

26.51.2 Ռադիոտեղորոշման սարքեր և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքեր 

26.51.20 Ռադիոտեղորոշման սարքեր և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրամագնիսներ` կազմված են փափուկ երկաթե միջաձողին փաթաթված 
հաղորդալարից և իրենցից ներկայացնում են մեկ ամբողջություն կամ շերտավոր 
կառուցվածք, կոճով էլեկտրական հոսանքի անցնելու դեպքում միջաձողը ձեռք է 
բերում մագնիսական հատկություններ, որոնք այնուհետև կարելի է օգտագործել 
ձգողականության կամ վանման համար, լինում են տարբեր չափերի և ձևի 

- հաստատուն մագնիսներ և պատրաստվածքներ` նախատեսված մագնիսացումից 
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հետո հաստատուն մագնիսի կերպափոխման համար, հաստատուն մագնիսներն 
իրենցից ներկայացնում են կարծր պողպատի, հատուկ համահալվածքների կամ այլ 
նյութերի (օրինակ` ֆեռոբարիտ, շեղջաքարացրած պլաստմասսա կամ արհեստական 
ռետին) կտորներ, որոնց տրված են հաստատուն մագնիսական որակներ, 
ապամագնիսացման միտումների նվազեցման համար հաճախ կիրառվում են 
մագնիսներ` պայտի տեսքով, մագնիսի ձևը կախված է այն նպատակից, որի համար 
դրանք նախատեսված են, սկսած որպես խաղալիք կիրառվող ոչ մեծ մագնիսները 

- կոթառներ, սեղմակներ և համանման ամրակման հարմարանքներ` 
էլեկտրամագնիսների և հաստատուն մագնիսների վրա, լինում են տարբեր տիպերի, 
ներառում են նաև սարքավորանքի ամրակման հարմարանքները (հաստոցներ 
չհանդիսացող), օրինակ` տպագրական սարքավորանքում տպաձևերի ամրակման 
մագնիսական հարմարանքները 

- էլեկտրամագնիսական ագույցներ և ագուցման միացքներ` լինում են տարբեր 
տեսակների, որոշներն իրենցից ներկայացնում են անշարժ կոճ, որը ընդգրկում է 
շարժական խարիսխը (հոսանքի թողանցման դեպքում խարիսխը ներքաշվում է կոճի 
մեջ և էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում կրկին արտաձգվում զսպանակով), 
ներառվում են նաև կարգավորվող արագության ագուցային միացքները, որոնցից 
որոշներում կիրառվում է անհամաժամ շարժիչի սկզբունքը 

- էլեկտրամագնիսական արգելակներ` կոճղակներ, որոնք էլեկտրամագնիսների 
գործողությամբ ազդեցություն են գործում անվահեցի կամ ռելսի վրա, որոշներում 
կիրառվում է էլեկտրամագնիսական մակածության սկզբունքը, որի պարագայում 
լիսեռին տեղակայված փափուկ պողպատե սկավառակն արգելակվում է 
էլեկտրամագնիսների կողմից դրանում ստեղծվող մրրկային հոսանքներով 

- էլեկտրամագնիսական ամբարձիչ գլխիկներ` հիմնականում կազմված են 
էլեկտրամագնիսներից (որպես կանոն` կլոր) և սովորաբար կիրառվում են ամբարձիչ 
կռունկների հետ (օրինակ` երկաթե ջարդոնի բարձրացման համար), որոշ 
տեսակները նախատեսված են կիրառման հատուկ նպատակներով (օրինակ` 
փրկարարական նավերում` խորտակված նավերից մետաղական առարկաները 
հանելու համար) 

- տվյալ ենթադասի արտադրատեսակների մասեր 

 

Բացառվում է` 

- էլեկտրամագնիսական սարքվածքներով կառավարվող մեխանիկական, հիդրավլիկ 
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կամ օդաճնշական արգելակները 

- մագնիսական կապակցանյութով ֆեռիտը` փոշու կամ կոշտերի տեսքով (20.59) 

- տվյալ ենթադասի հաստատուն մագնիսական էլեկտրամագնիսները, մեքենաները 
կամ սարքվածքները, եթե դրանք ներկայացված են մագնիսների, սարքերի, 
խաղալիքների, խաղերի և այլնի հետ և հանդիսանում են դրանց մասեր 
(դասակարգվում են համապատասխան մեքենաների, սարքերի և այլնի հետ) 

- մագնիսական գրառման համար միջոցները, ինչպես` չմագնիսացած մագնիսաունակ 
նյութից կազմված քարտերը (որը երկու պլաստմասսե թիթեղների միջև ձևավորում է 
շերտ) և կիրառվող, մասնավորապես մագնիսական փականքների բացման համար 

- ակնաբույժների կամ վիրաբույժների կողմից օգտագործման համար նախատեսված 
էլեկտրամագնիսները (27.11.1) 

26.51.20.300 Սարքավորումներ ռադիոտեղորոշման 
26.51.20.500 Սարքավորումներ ռադիոնավագնացական (ներառյալ ռադիոփարոսներ և 

ռադիոազդալողաններ, ռադիոընդունիչներ, ռադիոկողմնացույցներ, սարքավորված 
ալեհավաքների խմբով կամ ուղղորդված շրջանակային ալեհավաքով) 

26.51.20.700 Ռադիոսարքավորումներ հեռակառվարման, նավերի, անօդաչու թռչող սարքերի, 
հրթիռների, արկերի, խաղալիքների, նավերի կամ թռչող սարքերի նմուշների համար 

26.51.3 Կշեռքներ ճշգրիտ. գծագրական, հաշվային գործիքներ, երկարության և այլ 
մեծությունների չափման համար սարքեր  

26.51.31 Կշեռքներ 0,05 գ-ից ոչ պակաս զգայունության 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կշեռքներ բոլոր տեսակների (պայմանով որ դրանց զգայունությունը կազմում է 5 սգ 
(0,05 գ) և ավելի), շատերը նախատեսված են ճշգրիտ չափումների համար, 
պատրաստված են չժանգոտվող մետաղից կամ թեթև համահալվածքներից, դանակի 
սայրերով, առանցքակալներով և հարթություններով (ագաթե), օդային հոսանքների և 
փոշուց պաշտպանելու համար կարող են տեղադրվել ապակե կամ պլաստմասսե 
հենամարմնում կամ հիմնականում ապակուց և պլաստմասսայից կազմված 
պահարանի մեջ (տվյալ դեպքում դրանք մանիպուլացվում են պահարանից դուրս 
գտնվող բռնակների և այլ սարքավորումների միջոցով), դրանք կարող են նաև 
հանդերձվել օպտիկական սարքավորմամբ (օրինակ` խոշորացույցով), արհեստական 
լուսավորվել (սանդղակի ընթերցման հեշտացման համար) կամ հանդերձվել 
հորիզոնական դիրքով տեղադրման սարքավորումներով (եռոտանով, կարգավորվող 
պտուտակներով, սպիրտային հարթաչափերով և այլն), որոշ ոլորակշեռքներում 
չափվող քաշը հավասարակշռվում է մետաղալարի ոլորմամբ, որոշ էլեկտրոնային 
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կշեռքներն օգտագործվում են վակուումում կամ կարգավորվող ճնշման տակ (հատուկ 
մշակման (տաքացման, սառեցման, գազի ներգործության, վակուումային մշակման, 
լույսի ազդեցության և այլն) ենթարկված նյութի քաշի փոփոխության գրանցման 
համար (քաշի փոփոխությունը չափվում է հավասարակշռող սոլենոիդով անցնող 
հոսանքի գրանցման միջոցով))  

- անալիզային կշեռքներ (օրինակ` միկրոքիմիական կշեռքներ, միկրոկշեռքներ, 
անպարբերական անալիզային կշեռքներ)` հիմնականում կիրառվում են քանակական 
քիմիական անալիզում 

- հարգորոշման կշեռքներ` օգտագործվում են ազնիվ մետաղների հարգորոշման 
համար 

- կշեռքներ` թանկարժեք քարերի համար (ատիճանավորած կարատներով)  

- կշեռքներ քիմիկոսների համար, մանվածքի համար, հարգի համար (օգտագործվում 
են թղթի, մանածագործվածքի և այլնի կշռի որոշման համար) 

- հեղուկաստատիկ կշեռքներ (կամ կշեռքներ` տեսակարար կշռի որոշման համար)` 
օգտագործվում են հեղուկների կամ պինդ մարմինների տեսակարար կշռի որոշման 
համար 

- մասեր, մանրակներ և պարագաներ (ներառյալկ տեղակայված կամ չտեղակայված 
դանակների ագաթե սայրերը, ագաթե առանցքակալները և հարթությունները), որոնք 
հիմնականում կամ բացառապես նախատեսված են տվյալ ենթակարգի կշեռքների 
հետ օգտագործման համար (օրինակ` կշռալծակներ, վաքեր, հանդարտիչներ, 
պահարաններ, բաժնօղակներ, եռոտանիներ) 

- կշռաքարեր` տվյալ ենթակարգի կշեռքների հետ միասին ներկայացված  

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված կշռաքարերը, նույնիսկ եթե դրանք պատրաստված են 
ազնիվ մետաղներից (28.29.53) 

26.51.31.500 Կշեռքներ 5 սգ-ից ոչ պակաս զգայունության, մանրակշռաքարերով կամ առանց 
դրանց 

26.51.31.800 Մասեր և պարագաներ կշեռքների 5սգ-ից ոչ պակաս զգայունության 
26.51.32 Գծագրական սեղաններ ու մեքենաներ և այլ գծագրական գործիքներ` գծանշման 

կամ մաթեմատիկական հաշվարկների համար  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գծագրասեղաններ` սարքավորված համագրիչներով և համանման 
սարքավորումներով 

- գծագրական մեքենաներ (որոնցում սովորաբար օգտագործվում է զուգահեռագծերի 
համակարգ), գծագրատախտակներով կամ գծագրասեղաններով կամ առանց 
դրանց, ներառվում են նաև տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենաներ 
պարունակող կամ այդ մեքենաների հետ կցորդված աշխատող գծագրական 
մեքենաները 

- գծագրական սարքեր (օրինակ` գծագրագործիքատուփեր, նախատեսված մատիտով 
կամ տուշով գծագրա-կոնստրուկտորական և գրաֆիկական աշխատանքների 
իրականացման համար, տեղադրված են հավաքածուի յուրաքանչյուր գործիքի 
(գծաքաշեր, կարկիններ, երկարիչներ, չափիչներ, անկյունաչափեր, գծաքաշերի 
խոզանակների, սեղմակների պահատուփեր և այլն) համար առանձին խորշեր 
ունեցող հատուկ պատյանում) 

- գծանշման գործիքներ (գծանշումը դա մեխանիկական մշակման, սղոցման և այլնի 
ենթակա մանրակների մակերևույթի վրա գծանշման և այլնի իրականացումն է)` 
գծանշման թիթեղներ և կետանշիչներ, մակերևութային թիթեղներ (օգտագործվում են 
որպես կոորդինատների սկիզբ, մակերևույթի հարթության հսկման համար և այլն), 
կանոններ և անկյունակապեր (թուջե, քարե և այլն) (ճշգրիտ հարթ մակերևույթով), 
տակդիրներ Y-աձև և X-աձև կտրվածքներով (գլանաձև նախապատրաստվածքների 
պահման համար) 

- գործիքներ մաթեմատիկական հաշվարկների համար` լոգարիթմական քաննոներ, 
սկավառակային հաշվարկիչներ, գլանային հաշվարկիչներ և լոգարիթմական քանոնի 
կամ մաթեմատիկական հաշվարկների այլ սկզբունքի վրա հիմնված այլ 
հաշվարկային գործիքներ, որոնք պարունակում են, օրինակ` գրպանի սարքավորում` 
գումարման կամ հանման գործողությունների համար, ներառվում են նաև 
լուսանկարչական լուսակայման հաշվարկման քանոնները և սկավառակները (հաշվի 
առնելով օրվա պահը, տրված դիաֆրագման, օբյեկտի տիպը, էմուլսիայի 
զգայունակությունը)  

- համագրիչներ և էյդոգրիչներ` քարտեզների, հատակագծերի, գծագրերի, մշակման 
ենթակա մանրակների և այլնի փոքրացրած, մեծացրած կամ բնական մեծության 
վերարտադրությունների պատրաստման համար, ինչպես նաև նավագնացությունում 
ուղեգծման համար կիրառվող գործիքներ  

- գծագրակարկիններ, բաժանիչ կարկիններ, փոքրացնող կարկիններ, 
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զսպանակային չափակարկիններ, մաթեմատիկական գծաքաշեր, կետագծային 
ակվիկներ և այլն (տուփում (օրինակ` գծագրագործիքատուփում) կամ առանձին) 

- անկյունարդներ (ստանդարտ, ստվերագծման համար, փայտի կամ մետաղի վրա 
աշխատանքների համար), կարգավորվող անկյունարդներ, ռեյսշինաներ (ստանդարտ 
կամ հոդակապավոր), գծագրական կորաքանոններ, քանոններ (հարթ, քառակուսի, 
ստվերագծման համար (զուգահեռ քաննոներ), ստանդարտ և այլն) 

- անկյունաչափեր` գծագրագործիքատուփերում առկա սովորական 
անկյունաչափերից մինչև նախագծման համար կիրառվող բարդ անկյունաչափերը 

- կոորդինատորներ` լուսանկարաչափության համար չնախատեսված  

- տառային նախշակաղապարներ` միանշանակ նախատեսված որպես գծագրական 
կամ գծանշման գործիքներ կամ սարքեր 

 

Բացառվում է` 

- գծագրական գործիքներ չհանդիսացող նախշակաղապարները (դասակարգվում են 
ըստ դրանց կազմության նյութի)  

- հաշվիչ և հաշվիչ վերլուծական մեքենաները (28.23.12) 

- պոլիգրաֆիայում կիրառվող սարքերը և գործիքները (օրինակ` հատիչները, 
ակոսավոր հատիչները, փորագրական ասեղները) (25.73) 

- լուսանկարաչափական նպատակների համար օգտագործվող 
կոորդինատագրիչները (26.51.12) 

- 26.51.32 ենթակակարգի սարքերի և գործիքների մասերը և պարագաները 
(26.51.82) 

26.51.32.300 Սեղաններ և մեքենաներ գծագրական 
26.51.32.500 Գործիքներ գծագրության, գծանշման կամ մաթեմատիկական հաշվարկների համար 
26.51.32.530 Հավաքածուներ գծագրական  
26.51.32.550 Գործիքներ գծանշման համար 
26.51.32.590 Գործիքներ գծագրական այլ և գործիքներ մաթեմատիկական հաշվարկների համար 

26.51.33 Ձեռքի գործիքներ գծային չափերի չափման համար (ներառյալ մանրաչափերը և 
ներսաչափերը), չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- գծային չափերի չափման ձեռքի գործիքներ, կարող են ցույց տալ օբյեկտի գծագրված 
կամ ենթադրելի (ուղիղ կամ կոր) գծերը, պետք է ունենան համապատասխան 
բնութագրեր (չափեր, քաշ և այլն) չափման ընթացքում ձեռքում պահելու համար  

- մանրաչափեր (մանրաչափական գլխիկ (պտուտակ) ունեցող գործիքներ)` 
կիրառվում են օրինակ ներքին և արտաքին տրամագծերի, հաստության, պտուտակի 
պարուրակի քայլի չափման համար, չափման արդյունքները կարող են արտացոլվել 
պտուտակին, շրջանաձև սանդղակին կամ թվային դիսփլեյին  

- ձողակարկիններ (գծանշման, ատաղձագործական և այլն)` պարզ կամ անջատ 
ձողերով 

- չափակարկիններ (ճշտասանդղակով, շրջանաձև սանդղակի վրա ցուցանշմամբ կամ 
էլեկտրոնային ձողակարկիններ), տրամագծի, խորության, հաստության և այլնի 
չափման համար 

- տրամաչափեր` կարգավորող սարքավորումներով (ստատիկական և այլ) 

- կորաքանոններ` կարգավորող չափիչ սարք ունեցող  

- համեմատիչներ (շրջանաձև ճշտասանդղակով)` չափերի արտաքին և ներքին 
թույլտվածքների ստուգման համար (օրինակ` եզրալայնման կամ ուղղման համար), 
դրանց են դասվում շրջանաձև ճշտասանդղակները մեծացնող չափիչ ձողերը և 
հաղորդման համակարգերը (օդաճնշական, հիդրավլիկական սղոցարդներ, 
ժանանիվներ, լծակներ, զսպանակներ և այլն) 

- չափիչ ձողեր (պարզ կամ աստիճանավորված, ուղիղ կամ ծալովի) և չափերիզներ 
(օրինակ` զսպանակային քանոններ, չափաքանոններ, թմբուկներին փաթաթվող), 
ներառյալ ստանդարտ ձողեր, չափիչ փայտե ձողեր և այլն 

- աստիճանավորված քանոններ (դպրոցական քանոններ և այլն), ներառյալ ուռուցիկ 
մարմինների չափման համար Y-աձև քանոնները և շարժական սողաններով 
ուղղահայաց չափիչ սարքերը 

- քարտեզագրական չափեր` ոչ մեծ գործիքներ (շրջանաձև սանդղակով կամ առանց 
դրա), օգտագործվում են քարտեզների, հատակագծերի և այլնի վրա` 
հեռավորությունների չափման համար 

 

Բացառվում է` 

- հենակին կամ այլ նեցուկին մշտապես տեղակայված կամ ճկուն խողովակների, 
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մալուխների և այլնի միջոցով մեքենաներին կամ այլ սարքերին միացված, հատուկ 
նախագծված գործիքները (չափումների համար) (26.51.66) 

- առանց կարգավորող սարքավորումների կորաքանոնները, որոնք օգտագործվում են 
մանրակների տրամաչափման կամ անկյունների, ձևի և այլն ստուգման համար 
(26.51.66) 

- հատուկ տեղագրական նկարահանումների համար նախատեսված 
սարքավորումները (հողաչափական շղթաները, մակարդակաչափական ձողերը, 
նշաձողերը և այլն) և հանքահորերի փողերի համար ծիծեռնիկի տիպի չափերը 
(26.51.12) 

26.51.33.100 Մանրաչափեր և ձողակարկիններ 
26.51.33.300 Տրամաչափեր կարգավորող սարքավորումներով  
26.51.33.500 Ձողեր և երիզներ չափիչ, քանոններ բաժանումներով, գործիքներ չափիչ, ձեռքի, այլ  

26.51.33.550 Ձողեր և երիզներ չափիչ, քանոններ բաժանումներով 
26.51.33.590 Գործիքներ չափիչ, ձեռքի այլ  
26.51.4 Էլեկտրական մեծությունների կամ իոնացնող ճառագայթման չափման սարքեր 

26.51.41 Իոնացնող ճառագայթման հայտնաբերման և չափման սարքեր և սարքվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ալֆա, բետա, գամմա, ռենտգենյան, տիեզերական և այլ իոնացնող ճառագայթների 
չափման կամ դետեկտացման սարքեր և սարքավորումներ, որոնք հիմնականում 
կիրառվում են գիտահետազոտական, արդյունաբերական (մետաղագործությունում, 
նավթահետախուզությունում և այլն), կենսաբանական կամ բժշկական 
(ճառագայթաակտիվ նշադրած ատոմների հետ համակցված) նպատակներով 

- իոնիզացման խցիկներ պարունակող դետեկտացնող սարքեր (իոնիզացման 
խցիկում պարունակվող երկու էլեկտրոդների միջև ստեղծվում է պոտենցիալների 
տարբերություն, խցիկի մեջ ընկնող ճառագայթմամբ ձևավորվող իոնները ձգվում են 
դեպի էլեկտրոդները և առաջացող պոտենցիալները կարող են ուժեղացվել և չափվել), 
սովորաբար կազմված են մի քանի հանգույցներից, ինչպես օրինակ խցիկ, 
ուժեղարար, լարման աղբյուր և վերահաշվման սխեմա, կարող են տեղադրվել մեկ 
հենամարմնում, ներառվում են նաև այն սարքերն, որոնց խցիկն անջատ է, իսկ մյուս 
հանգույցները հավաքված են մեկ հենամարմնում, ժամանակի ընթացքում (օրինակ` 
24 ժամ) ճառագայթման գումարային քանակության չափման համար կիրառվող որոշ 
խցիկներն աշխատում են առանց օժանդակ ուժեղարարների և այլն, բայց 
պարունակում են թեթև շարժական սլաք (որը կարելի է դիտել մանրադիտակով և որը 
ցույց է տալիս խցիկի միջով անցած ճառագայթման ընդհանուր քանակությունը), այդ 
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խցիկները (որոնք նման են ինքնահոսի) հանդիսանում են ամբողջապես համալրված 
չափիչ սարքեր  

- Գայգերի հաշվիչներ (հաշվիչի երկու էլեկտրոդների միջև ստեղծվում է 
պոտենցիալների մեծ տարբերություն, ընկնող ճառագայթմամբ առաջացող իոնները 
խիստ արագանում են և իրենց հերթին իոնացնում խողովակում պարունակվող գազը, 
առաջանում են իմպուլսներ, որը կարելի է հաշվել), սովորաբար կազմված են մի քանի 
հագույցներից, ինչպես օրինակ հաշվիչ, ուժեղարար, լարման աղբյուր և 
վերահաշվման ցուցասարք, կարող են տեղադրվել մեկ հենամարմնում, այն սարքերը 
որոնց հաշվիչը անջատ է, իսկ մյուս հանգույցները հավաքված են մեկ հենամարմնում 
ներառվում են տվյալ ենթակարգում  

- կայծկլտման հաշվիչներ (կազմված են լուսաբազմապատկիչից (որն ըստ էության 
կազմված է լուսադիոդից և երկրորդային -էլեկտրոնային բազմապատկչից)), 
աշխատում են այն սկզբունքով, որ ճառագայթումը կարելի է հայտնաբերել կամ չափել 
ըստ որոշ բյուրեղների (ծծմբային ցինկ, յոդային նատրիում, ակտիվացրած թալիում, 
ատրացեն, պլաստմասսա, տոգորված քառաֆենիլ-բուտադիենով և այլն) 
ֆլուորեսցենտման գրգռման վրա առաջացող ազդեցությամբ (բյուրեղները 
տեղակայվում են ճառագայթման աղբյուրի և հաշվիչի մեկ էլեկտրոդի միջև) 

- բաժնաչափիչներ և համանման սարքեր` կիրառվում են ռադիոգիտությունում` 
ռենտգենյան ճառագայթների ուժգնության և թափանցունակության չափման և 
հսկման համար  

- տիեզերական և համանման ճառագայթումների չափման սարքեր 

- նեյտրոնների դետեկտորներ (ջերմատարրերի վրա) և չափիչ և դետեկտացնող 
սարքեր` պարունակում են նեյտրոնային դետեկտորային խողովակներ (բորի, բորի 
կամ ջրածնի եռաֆլյուորիտի և այլնի օգտագործմամբ)  

- ճառագայթման չափման և դետեկտացման սարքեր` պարունակում են հեղուկային 
կամ պնդամարմին կայծկլտանյութեր 

 

Բացառվում է` 

- իոնիզացման խցիկներ պարունակող դետեկտացնող սարքերի և Գայգերի 
հաշվիչների առանձին ներկայացված հանգույցները 

- կայծկլտման հաշվիչ պարունակող սարքերը (որի տվյալները կերպափոխվում են 
անալոգային ազդանշանների (բժշկական ախտորոշման համար)) օրինակ` գամմա-
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խցիկները, փռման սարքավորումներով կայծկլտման հաշվիչները (26.60.12) 

- ճառագայթաակտիվ աղբյուրի (մասնավորապես արհեստական իզոտոպների) 
ներառման համար նախատեսված ստուգիչ և չափիչ սարքերը, օրինակ` նյութերի 
(թերթերի, տակդիրների և այլնի) հաստության չափման, փաթեթների 
պարունակության ստուգման, դանդաղ օդային հոսքերի չափման (իոնիզացիոն 
հողմաչափեր) համար և այլն (26.60.11) 

26.51.41.000 Իոնացնող ճառագայթման հայտնաբերման և չափման սարքեր և սարքվածքներ 
26.51.42 Էլեկտրոնաճառագայթային տատանացույցներ և տատանագրիչներ  

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դադդելի տատանագրիչներ` որոնցում մակածության կոճը (սովորաբար կազմված է 
առաձգական մետաղալարի փաթույթից, որին ամրացված են հայելիներ) շարժվում է 
էլեկտրամագնիսի դաշտում, ուսումնասիրվող պարբերական երևույթը կարելի է 
դիտարկել անմիջականորեն, փայլատ ապակու շերտի վրա կամ գրանցել 
լուսանկարչական ժապավենին 

- փափուկ երկաթով և փորագրական կտրիչով տատանագրիչներ` պարունակում են 
մակածության կոճ, որն ազդում է մշտական դաշտում տեղադրված փափուկ երկաթե 
շերտի վրա (շերտին ամրացվում է մեկ ծայրից սրած թեթև ձող, որն արձանագրում է 
երևույթը (օրինակ` դրվագած ացետիլթաղանթանյութե ժապավենի քերծման 
միջոցով))  

- կատոդաճառագայթային տատանացույցներ և տատանագրիչներ` աշխատում են 
էլեկտրաստատիկ կամ էլեկտրամագնիսական ուժերով կատոդային ճառագայթների 
փնջի շեղման գրանցման միջոցով, կարող են կազմված լինել մեկ կամ մի քանի 
մասերից (ըստ էության կազմված են կատոդաճառագայթային խողովակից, սնուցման 
սարքավորումներից և տրանսֆորմատորներից, ուժեղարարներից, սկանավորման և 
տեսածրման համակարգից և այլ օժանդակ սարքավորումներից, երբեմն նաև 
էլեկտրոնային փոխարկիչից), մեկուսացված արագանցումային երկույթների 
ուսումնասիրման համար կիրառվող, հիշողությամբ տատանացույցները հանդերձված 
են էլեկտրոնաճառագայթային հիշող խողովակով (ազդանշանի պատկերը զավթվում 
և պահվում է էլեկտրոնաճառագայթային խողովակին) կամ 
էլեկտրոնաճառագայթային խողովակին կապված թվային հիշող սարքավորմամբ 
(ազդանշանը գրանցվում է հիշողությունում և կարող է որոնվել` էկրանին դիտելու 
համար) 

26.51.42.000 Էլեկտրոնաճառագայթային տատանացույցներ և տատանագրիչներ  
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26.51.43 Էլեկտրական մեծությունների չափման սարքեր, առանց գրանցման սարքվածքի  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրաչափիչ սարքեր, որոնք կարելի է օգտագործել բազմաթիվ նպատակներով, 
օրինակ` էլեկտրական կամ էլեկտրոնային սարքեր (հայտնի որպես «համապիտանի 
փորձասարքեր»), որոնք օգտագործվում են լարման (հաստատուն կամ 
փոփոխական), հոսանքի (հաստատուն կամ փոփոխական), դիմադրությունների և 
ունակությունների արագ չափման համար 

- վոլտաչափեր, պոտենցաչափեր, էլեկտրաչափեր և այլն (լարման չափման համար)` 
էլեկտրաչափերն օգտագործվում են գերբարձր լարման չափման համար 
(հանդիսանում են էլեկտրաստատիկ), սովորական վոլտաչափերից տարբերվում են 
նրանով, որ հանդերձվում են մեկուսիչ բարձիկների վրա պահվող գնդերով կամ 
թիթեղներով 

- ամպերաչափեր և գալվանաչափեր` հոսանքի ուժի չափման համար 

- վատտաչափեր` հզորության չափման համար 

- տվյալ ենթակարգում թվարկված սարքերը, բացի էլեկտրականներից 

26.51.43.100 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական մեծությունների չափման համար, առանց 
գրանցման սարքավորման, համապիտանի 

26.51.43.300 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, լարման, հոսանքի 
ուժի կամ հզորությունների չափման կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային  

26.51.43.500 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, լարման, հոսանքի 
ուժի կամ հզորությունների չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային  

26.51.43.550 Վոլտաչափեր առանց գրանցման սարքավորման, ոչ էլեկտրոնային 
26.51.43.590 Սարքեր և սարքավորումներ առանց գրանցման սարքավորման, հոսանքի ուժի կամ 

հզորության չափման կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային  
26.51.44 Սարքեր և սարքվածքներ հեռահաղորդակցության համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարատեսակ էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր, որոնք օգտագործվում են 
ռադիոկապում և էլեկտրակապում, ի լրումն վոլտաչափերի, պոտենցաչափերի, չափիչ 
կամրջակների, ամպերաչափերի, վատտաչափերի, փուլաչափերի և 
հաճախաչափերի, դրանք ներառում են. 

- փորձասարքեր և կամրջակներ լրիվ մուտքային դիմադրության չափման համար` 
նախատեսված են շղթայի լրիվ դիմադրության որոշման, ինչպես նաև 
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ունակությունների և մակածությունների չափման համար 

- մակածության չափման կամրջակներ և համանման սարքեր օղակի մակածության 
չափման համար (Վիթսթոնի կամրջակի սկզբունքով) 

- նեպերաչափեր և հզորության (դեցիբելներով) հարաբերական մակարդակի չափման 
սարքեր` օգտագործվում են մեծ երկարության հեռախոսային շղթաներում մարման 
չափման համար 

- մարման ցուցասարքեր` ի տարբերություն նեպերաչափերի (որոնք չափումներն 
իրականացնում են փոխհատուցիչ համակարգի հիման վրա), դրանք տալիս են 
մարման ուղղակի ցուցանշում 

- խաչահատվող խանգարումների չափիչներ` օգտագործվում են հեռախոսային 
շղթաներում` տարբեր մեծությունների չափման համար 

- հաղորդման մակարդակի ցուցասարքեր 

- աղմուկի մակարդակի չափիչներ` բարձրահաճախական գծերում օգտագործման 
համար 

- ուժեղացման գործակցի չափման սարքեր` նախատեսված են միջանկյալ 
ուժեղարարների միջոցով (երկար հեռախոսային շղթաների ազդանշանները 
վերահաղորդող) ուժեղացման գործակցի չափման համար 

- խանգարումների չափման սարքեր` այսինքն հեռավոր հեռակապի գծերում 
աղմկային լարման կամ հարևան բարձրավոլտ գծերից խանգարումների չափման 
համար 

- պսոֆաչափեր` գծերի աղմուկի հաշվարկման սարքեր, այսինքն` հոսանքի աղբյուրի 
էլեկտրաշարժ ուժի, որը կստեղծի նույն խանգարումները, եթե այն տեղադրվի 
հեռախոսային շղթաներում մակածված լարման փոխարեն 

- գագաթնակետերի ցուցասարքեր` լարման կարճատև գագաթնակետերի գրանցման 
համար, ինչպես օրինակ` հաղորդման համակարգերում առաջացողները (օրինակ` 
հեռակապի հեռախոսային մալուխներում, ռադիոհաղորդման շղթաներում, կապի 
կարճալիք գծերում)  

- անդրադարձող ազդանշանների չափիչներ` անդրադարձող ազդանշանների 
(նեպերներով կամ դեցիբելներով արտահայտված) ուղղակի ցուցմունքներով 
հաղորդման գծերի համաչափացման համար  

- ոչ գծային աղավաղումների գործակիցների չափիչներ` նախատեսված հաղորդման 
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բարդ գծեր ներանցվող ոչ գծային աղավաղումների չափման համար 

- այլ սարքեր, որոնք իրականացնում են տվյալ ենթակարգում նկարագրված տիպի 
գործողություններ, ներառյալ լամպերի փորձարկման և չափման սարքերը 
(հատկապես ռադիոլամպերի), որոնք երբեմն նախատեսված են տատանացույցի 
էկրանին լամպի բնութագրական կորի ստացման համար 

 

Բացառվում է` 

- ձայնի բնութագրերի չափման համար սարքերը (26.51.53) 

26.51.44.000 Սարքեր և սարքվածքներ հեռահաղորդակցության համար  
26.51.45 Սարքեր և սարքվածքներ էլեկտրական մեծությունների չափման կամ 

վերահսկման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական փորձարկման սարքվածքներ կամ համակարգեր` որոնք չափում և 
հսկում են էլեկտրական մեծությունները (լարում, հաճախություն, պարպման հոսանք և 
այլն)` կիսահաղորդչային թիթեղների, տպասխեմաների, մեկուսատախտակների, 
չիփերի և այլ կիսահաղորդչային սարքերի պիտանիության որոշման և ունակության, 
մակածության, իմպեդանսի, դիմադրության և լարման տիպի էլեկտրական 
մեծությունների չափման կամ հսկման միջոցով թերությունների հայտնաբերման 
(կարճ միացումներ և խզվածքներ) նպատակով, սովորաբար կազմված են չափիչ և 
հսկիչ բլոկից (մուտքի ստեղնաշարով, ծրագրավորվող հիշող սարքավորմամբ և 
տերմինալով) (որն իրականացնում է չափումներ և արդյունքները համեմատում հսկիչ 
մեծությունների հետ և ցուցանշում ստացված արդյունքները), կառավարման բլոկից 
(տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենայով կամ միկրոպրոցեսորով), ելքային տպիչ 
սարքավորումից (փորձարկման արդյունքները տպած տեսքով տալու համար) և 
ստուգված բաղադրիչների (ըստ փաստացի բնութագրերի, թերի բաղադրիչների 
խոտանման) տեսակավորման սարքավորումից  

 

Բացառվում է` 

- ինտեգրալային սխեմաների բլոկների և այլ էլեկտրոնային բաղադրիչների 
հերմետիկության ստուգման էլեկտրական սարքավորումները (26.51.66) 

26.51.45.200 Սարքեր և սարքավորումներ կիսահաղորդչային թիթեղների և սարքերի չափման կամ 
վերահսկման համար 
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26.51.45.300 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, գրանցող սարքավորմամբ 

26.51.45.500 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման 

26.51.45.550 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման, էլեկտրոնային  

26.51.45.590 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրական պարամետրերի չափման կամ 
վերահսկման համար, առանց գրանցման սարքավորման, ոչ էլեկտրոնային  

26.51.5 Սարքեր այլ ֆիզիկական մեծությունների վերահսկման համար  
26.51.51 Ջրաչափեր, ջերմաչափեր, հրաչափեր, ճնշաչափեր, խոնավաչափեր և 

խոնավաջերմաչափեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ջերմաչափեր «ուղղակի ընթերցման» (սարքեր, որոնցում ջերմաստիճանը 
(ջերմաչափի հեղուկի մակարդակի միջոցով) ցուցանշվում է սանդղակի վրա), 
ներառվում են ապակե խողովակում լցված հեղուկով ապակե ջերմաչափեր, որոնց 
թվին են դասվում` կենցաղային ջերմաչափեր (սենյակային, պատուհանի և այլն), 
լողացող ջերմաչափեր (լոգնոցների և այլնի համար), կլինիկական ջերմաչափեր, 
արդյունաբերական ջերմաչափեր (կաթսաների, վառարանների, ավտոկլավների և 
այլնի համար), լաբորատոր ջերմաչափեր (օգտագործվում են կալորիաչափերում և 
այլն), հատուկ օդերևութաբանական ջերմաչափեր (օրինակ` արեգակնային կամ 
երկրի ճառագայթման չափման համար), ջրագրությունում օգտագործվող 
ջերմաչափեր (օրինակ խորջրյա խորազննման համար կիրառվող դարձելի 
ջերմաչափեր), առավելագույն և նվազագույն անվանվող ապակե ջերմաչափեր 
(նախատեսված են գրանցված առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների 
ցուցանշման համար) 

 

Բացառվում է` 

- 32.50.13 ենթակարգի սարքերի մասերը և պարագաները (33.20.81.430) 

- մետաղական ջերմաչափեր (մասնավորապես երկմետաղական ջերմաչափեր, 
որոնցում օգտագործվում են միմյանց զոդված երկու մետաղական շերտերի 
ընդարձակման տարբեր գործակիցներ), հիմնականում օգտագործվում են 
օդերևութաբանությունում, օդի լավորակման և այլ գիտական կամ արդյունաբերական 
նպատակների համար, ավտոմեքենաների ջերմափոխանակիչներում ջրի 
ջերմաստիճանների ցուցանշման ջերմաչափերը սովորաբար պատկանում են տվյալ 
տիպին 
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- ընդարձակման կամ ճնշման սկզբունքով գործող, մետաղական համակարգերով 
ջերմաչափեր` ընդարձակվող միջավայրը (հեղուկներ, գոլորշիներ, գազեր) 
առաջացնում է ճնշում և աշխատեցնում ճնշման չափման Բուրդոնի խողովակը կամ 
համանման սարքը, որն այնուհետև գործողության մեջ է դնում ցուցասարքի 
շրջանաձև սանդղակի սլաքը, այդ ջերմաչափերի մեծամասնությունն օգտագործվում է 
արդյունաբերական նպատակներով  

- ջերմաչափեր` հեղուկ բյուրեղների վրա` պարունակում են հեղուկ բյուրեղներ, որոնց 
ֆիզիկական հատկությունները (օրինակ` գույնը) փոխվում են ջերմաստիճանի 
փոփոխությունից կախված 

- դիմադրության էլեկտրական ջերմաչափեր` աշխատում են մետաղի (օրինակ` 
պլատինի) կամ կիսահաղորդչի էլեկտրական դիմադրության փոփոխությամբ  

- էլեկտրական ջերմաչափեր` ջերմազույգերի վրա` հիմնված են երկու տարբեր 
էլեկտրական հաղորդիչների կցվանքների շիկացման դեպքում ջերմաստիճանին 
համեմատական էլեկտրաշարժ ուժի առաջացման սկզբունքի վրա, սովորաբար 
օգտագործվում են մետաղների հետևյալ համակցություններ` պլատին, ռոդիումի և 
պլատինի համահալվածք, պղինձ` կարմիր նիկելային հրաքարով, երկաթ` կարմիր 
նիկելային հրաքարով, նիկել-քրոմ` նիկել-ալյումինով  

- «հպակային» ջերմաչափեր` ցույց են տալիս ջերմաստիճանը և միաժամանակ 
պարունակում են օժանդակ սարքավորում, որը կարող է միացնել էլեկտրական 
լուսային ազդանշանը, շչակը, ռելեն կամ անջատիչը 

- մետաղական ջերմաչափեր կամ գոլորշու ճնշման հաշվին գործող ջերմաչափեր` 
երբեմն անվանվում են «հրաչափեր», հնարավորություն են տալիս չափել մինչև 500-
600 OC առավելագույն ջերմաստիճան 

- ջերմագրիչներ` կազմված են ջերմաչափի և ցուցասարքի (ջերմաստիճանի 
տատանումները գրանցվում են թմբուկի վրա) համակցությունից, աշխատում են 
մեխանիկական կամ էլեկտրական ժամացույցի մեխանիզմից կամ համաժամ 
շարժիչից  

- պագոսկոպներ` սարքեր որոնք նախազգուշացնում են սառնամանիքի մասին, 
լայնորեն կիրառվում են հատկապես գյուղատնտեսությունում, ըստ էության կազմված 
են երկու ջերմաչափերի համակցությունից  

- ակտիմաչափեր` սարքեր, որոնք պարզապես կազմված են երկու հատուկ 
ջերմաչափերի համակցությունից  
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Բացառվում է` 

- վառարանների, խմորման գուռերի և այլնի աշխատանքը կառավարող, ավտոմատ 
կարգավորող սարքավորումների հետ համակցվող ջերմաչափերը (26.51.6) 

- 26.51.ենթակարգի սարքերի մասերը և պարագաները (26.51.82) 

26.51.51.100 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների ուղղակի 
վերցմամբ 

26.51.51.150 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների ուղղակի 
վերցմամբ, բժշկական և անասնաբուժական 

26.51.51.190 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, հեղուկային, ցուցմունքների ուղղակի 
վերցմամբ, այլ (բացի բժշկականից և անասնաբուժականից) 

26.51.51.300 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային  
26.51.51.350 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային, էլեկտրոնային  
26.51.51.390 Ջերմաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ, ոչ հեղուկային, ոչ էլեկտրոնային  
26.51.51.500 Ճնշաչափեր, չմիավորված այլ սարքերի հետ  
26.51.51.700 Խտաչափեր, հրաչափեր, խոնավաչափեր և խոնավաջերմաչափեր 
26.51.51.750 Խտաչափեր, հրաչափեր, խոնավաչափեր և խոնավաջերմաչափեր էլեկտրոնային  
26.51.52 Հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման կամ այլ փոփոխական 

բնութագրերի չափման կամ վերահսկման սարքեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սարքեր և սարքավորումներ` հեղուկների կամ գազերի ծախսի, մակարդակի, 
ճնշման, կինետիկական էներգիայի կամ այլ փոփոխական գործընթացների չափման 
կամ վերահսկման համար, սովորաբար պարունակում են չափվող մեծության 
փոփոխությունների նկատմամբ զգայուն տարր (օրինակ` Բուրդոնի խողովակ, 
մեմբրան, աներոիդային տուփերի բլոկ, կիսահաղորդիչներ), որը շարժում է ասեղը 
կամ սլաքը (որոշներում այդ փոփոխությունները կերպափոխվում են էլեկտրական 
ազդանշանների), կարող են սարքավորվել գրանցող, ազդանշանային կամ 
օպտիկական սարքվածքների (սանդղակի ընթերցման համար) կամ էլեկտրական, 
օդաճնշական կամ հիդրավլիկական ելքային ազդանշաններով հաղորդիչների հետ  

 

Բացառվում է` 

- փոխարկիչների, կափույրների և այլնի հետ համակցված , տվյալ ենթակարգի 
չափման և վերահսկման սարքերը և սարքացվորումները, օրինակ` ճնշման 



1762 
 

նվազեցման փականները, ջերմակարգավորող փականները (28.14.1) 

- հողմաչափերը (քամու արագության չափիչները) և ջրաբանական 
մակարդակաչափերը (26.51.12) 

- ջերմաչափերը, հրաչափերը, ճնշաչափերը, խոնավաչափերը և 
խոնավաջերմաչափերը (26.51.51) 

- ֆիզիկական և քիմիական անալիզի սարքերը (26.51.53) 

- հաշվիչները (26.51.63) 

- ավտոմատ կարգավորման սարքերը և սարքավորումները (26.51.65) 

- 26.51.52 ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները 
(26.51.85) 

- դիֆերենցիալ ճնշման ծախսաչափեր (սևեռված բացվածքով)` ըստ էության 
կազմված են ճնշման անկման առաջացման առաջնային սարքավորումից (օրինակ` 
Պիտոյի կամ Վենտուրի խողովակ, պարզ մեմբրան, չափիչ դիաֆրագմայի պլաստիկ, 
կաղապարված գլխադիր) և դիֆերենցիալ ճնշաչափից (լողանային, մեմբրանային 
տիպի, դիֆերենցիալ ճնշման, տատանվող օղակային կշեռքներ, հոսքի 
հաղորդիչներով և այլն) 

- փոփոխական մակերեսի ծախսաչափեր (փոփոխական բացվածքով)` սովորաբար 
կազմված են ծանր լողան պարունակող (որը հոսքի կողմից տեղափոխվում է մինչ այն 
պահը, երբ հեղուկի հոսքը լողանի և կողապատի միջև հավասարակշռվում է) 
ատիճանավորած կոնաձև խողովակից, բարձր ճնշման հեղուկների համար 
օգտագործվում են մագնիսական ծախսաչափեր (ոչ մագնիսական խողովակում 
երկաթե լողանի դիրքը ցույց է տրվում մագնիսի միջոցով (արտաքուստ)) կամ 
փականային ծախսաչափեր (խողովակի ներսում տեղադրված իրիսային 
դիաֆրագման զուգահեռ միացված է փոքր ծախսաչափի հետ)  

- մագնիսական դաշտերի, անդրաձայնի կամ ջերմության հաշվին աշխատող 
ծախսաչափեր 

- հեղուկների լողանային մակարդակաչափեր` այս սարքերում ցուցմունքներն 
ուղղակիորեն կարող են տրվել լողանին տեղադրված աստիճանավորած սյան վրա 
կամ մալուխի և թմբուկի միջոցով հաղորդվել շրջանաձև սանդղակի սլաքին կամ 
կերպափոխվել էլեկտրական ազդանշանի  

- օդաճնշական և հեղուկաստատիկ տիպի հեղուկների մակարդակաչափեր` 
օգտագործվում են բաքերում մակարդակի (ճնշման տակ տրվող) չափման համար 
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(դիֆերենցիալ ճնշաչափի միջոցով) 

- երկգույն լույսով հեղուկների մակարդակաչափեր` կաթսաների համար` հիմնված են 
ջրի և գոլորշու բեկման գործակիցների տարբերության վրա, կազմված են լամպերի 
հավաքածուից, գունավոր էկրաններից, օպտիկական համակարգից և 
մակարդակաչափից (ջրի և գոլորշու համապատասխան բարձրությունների տարբեր 
գույներով ցույց տրման համար)  

- էլեկտրական տիպի հեղուկների մակարդակաչափեր` հիմնված, օրինակ` 
դիմադրության, տարողության, անդրաձայնի և այլնի փոփոխությունների վրա, 
ներառվում են նաև փակ ջրամբարների կամ բաքերի համար մակարդակների 
ցուցասարքերը և բաց ավազանների և ջրանցքների (ջրաէլեկտրակայաններ, 
ոռոգման համակարգեր և այլն) ցուցասարքերը  

Ծախսաչափեր` հոսքի արագության ցուցանշման (ժամանակի մեկ միավորում 
ծավալի կամ կշռի միավորներով արտահայտված) սարքեր, օգտագործվում են 
ինչպես բաց ջրանցքներում (գետեր. ջրային ուղիներ և այլն), այնպես և փակ 
խողովակաշարերում հոսքի չափման համար, որոշներում օգտագործվում է 26.51.63 
ենթակարգի հեղուկաչափերի գործողության սկզբունքը (տուրբինային տիպի, 
մխոցային տիպի և այլն)), սակայն մեծամասնությունը հիմնված է դիֆերենցիալ 
ճնշման սկզբունքի վրա 

 

Բացառվում է` 

- որպես ջրաբանական սարքեր դասակարգվող, գետերում, ջրանցքներում և այլն 
հոսքի արագության չափման ջրաչափական թիակավոր անիվները (26.51.12) 

- սարքերը, որոնք պարզապես ցույց են տալիս տվյալ ժամանակամիջոցում 
թողարկված հեղուկի լրիվ քանակությունը և դասակարգվում են որպես տրման 
չափիչներ (26.51.63) 

- պինդ նյութերի մակարդակի չափման կամ վերահսկման սարքերը (26.60.11 կամ 
26.51.66) 

26.51.52.300 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման համար, էլեկտրոնային  
26.51.52.350 Ծախսաչափեր էլեկտրոնային 
26.51.52.390 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման համար, էլեկտրոնային, այլ 

(բացի ծախսաչափերից) 
26.51.52.500 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման, վերահսկման համար, ոչ 

էլեկտրոնային  
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26.51.52.550 Ծախսաչափեր ոչ էլեկտրոնային  
26.51.52.590 Սարքեր հեղուկների ծախսի կամ մակարդակի չափման, վերահսկման համար, ոչ 

էլեկտրոնային այլ (բացի ծախսաչափերից) 
26.51.52.700 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար 
26.51.52.710 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար, 

էլեկտրոնային  
26.51.52.740 Ճնշաչափեր զսպանակային և մեմբրանային ոչ էլեկտրոնային  
26.51.52.790 Սարքեր և սարքավորումներ ճնշման չափման կամ վերահսկման համար, ոչ 

էլեկտրոնային այլ  
26.51.52.800 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական բնութագրերի 

չափման կամ վերահսկման համար 
26.51.52.830 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական բնութագրերի 

չափման կամ վերահսկման համար էլեկտրոնային  
26.51.52.890 Սարքեր և սարքավորումներ հեղուկների կամ գազերի, փոփոխական բնութագրերի 

չափման կամ վերահսկման համար ոչ էլեկտրոնային  
26.51.53 Ֆիզիկական կամ քիմիական վերլուծության համար սարքեր և սարքվածքներ, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քիմիական կամ ֆիզիկական անալիզի հետևյալ սարքերը և սարքավորումները` 
ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ վերլուծիչներ (կիրառվում են քիմիայում, 
կենսաքիմիայում, կենսաբանությունում), գազա կամ ծխավերլուծիչներ, 
քրոմատագրիչներ, սպեկտրաչափեր և սպեկտրալուսաչափեր տարբեր տիպերի, 
բևեռաչափեր, բեկումաչափեր, էլեկտրաֆորեզի սարքեր, մածուցիկության, 
ծակոտկենության, մակերևութային ձգվածության ընդարձակման չափման և հսկման 
սարքեր և այլն, տվյալ ենթակարգում (ինչպես և 26.15.23.300 ստորադիրքում 
(ապակե լաբորատոր արտադրատեսակներ)) դասակարգման համար հարկ է 
ղեկավարվել հետևյալ նկատառումներով` եթե արտադրատեսակն ըստ էության ունի 
ապակե արտադրատեսակիի բնույթ (այդ թվում` չափանշված և աստիճանավորած, 
ինչպես նաև ռետինից և այլնից օժանդակ խցաններ, միացիչներ և այլն ունեցող), 
ապա այն չի դասակարագվում տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ եթե այն հայտնի է 
որպես կոնկրետ սարք կամ սարքավորում, և եթե ընդհանուր առմամբ, սարքերը (ըստ 
էության) դադարում են ունենալ ապակե արտադրատեսակի բնույթ, մասնակի 
կազմված են ապակուց, բայց հիմնականում` այլ նյութերից կամ եթե կազմված են 
շրջանակներում, կանգնակներում, հենամարմիններում և այլն տեղադրված կամ 
մշտապես ամրացված ապակե մանրակներից, ապա տվյալ պարագայում` չափիչ 
սարքերի և ապակե մանրակների նման համակցությունը (օրինակ` ճնշաչափեր, 
ջերմաչափեր) գործնականում կարող է հիմք հանդիսանալ այդ սարքերի` տվյալ 
ենթակարգում դասակարգման համար 
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- գազի կամ ծխի վերլուծության սարքեր` օգտագործվում են այրվող գազերի կամ 
այրման կողմնակի արգասիքների (այրված գազերի) անալիզի (կոքսային 
վառարաններում, գազագեներատորներում, հանքահորային վառարաններում 
(փչմամբ) և այլն) և հատկապես` դրանցում ածխածնի երկօքսիդի, ածխածնի օքսիդի, 
թթվածնի, ջրածնի, ազոտի կամ ածխաջրածինների պարունակության որոշման 
համար (այսինքն` օգտագործվում են արդյունաբերական գործընթացներում և 
ուղղակիորեն միացված են վառարաններին, գազագեներատորներին և այլնին), 
էլեկտրական սարքերը հիմնականում նախատեսված են հետևյալ ածխածնի 
երկօքսիդի, ածխածնի օքսիդի և ջրածնի, թթվածնի, ազոտի, ծծմբի երկօքսիդի, 
ամոնիակի պարունակության որոշման և չափման համար, որոշները 
ծավալաչափորեն որոշում են համապատասխան քիմիական նյութերով կլանված կամ 
այրված գազերը (դրանց թվին են դասվում` Օրսի սարքերը (հիմնականում կազմված 
են արտածծման շշից, մեկ կամ ավելի կլանիչ փորձանոթներից և չափիչ բյուրետից), 
այրման կամ պայթեցման սարքերը (լրացուցիչ հանդերձված են այրման կամ 
պայթեցման կաթոցիկից (պլատինե մազական խողովակ, մակածման վառքով 
պլատինե կամ պալադիումե մետաղալարային խողովակ և այլն)), տարբեր տիպերը 
կարող են օգտագործվել համակցված կերպով, այլ տիպերն աշխատում են 
խտության, կոտորակային խտացման և թորման (կրեկինգ) կամ գազի 
ջերմահաղորդականության, էլեկտրոդների վրա այրվող գազերի ջերմային 
ազդեցության, գազով` անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր կամ գերբարձր 
հաճախային ճառագայթման ընտրանքային կլանման, գազերի մագնիսական 
թափանցելիության տարբերության, հարմար օժանդակ գազային բաղադրիչների հետ 
գազի քիմլյումինեսցենտային ռեակցիայի, ջրածնային բոցում ածխաջրածինների 
իոնիզացման, գազի հետ ռեակցիայից առաջ և հետո համապատասխան հեղուկ 
ազդանյութի տեսակարար հաղորդականության տարբերության, պինդ կամ հեղուկ 
էլեկտրոլիտով տարրերում էլեկտրաքիմիական ռեակցիաների սկզբունքների վրա 

- ծխի էլեկտրոնային դետեկտորներ` կիրառվում են վառարաններում և այլն (օրինակ` 
որոնցում լույսի ճառագայթը կամ ենթակարմիր ճառագայթն ուղղորդվում է 
լուսադիոդին), ծխի խտությունից կախված` ծխի միջով ճառագայթի անցումը 
լուսադիոդի շղթայում առաջացնում է հոսանքի փոփոխություն, այսպիսով ազդելով 
աստիճանավորած ցուցասարքի կամ գրառող համակարգի, իսկ որոշ դեպքերում 
կարգավորող փականի վրա, կարող են հանդերձվել ազդանշանային սարքավորմամբ 

- շառաչող գազի դետեկտորներ և այլ դետեկտորներ (օրինակ` ածխածնի երկօքսիդի), 
պարունակում են դյուրակիր սարք` մայրուղիներում հոսակորուստների, 
հանքահորերում կամ թունելներում և այլնում գազի հայտնաբերման համար 

- սարքեր` գազերում փոշու անալիզի համար` աշխատում են զտող սկավառակի միջով 
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գազի տրված քանակության անցաթողման և փորձարկումից առաջ և հետո զտիչի 
կշռման միջոցով, տվյալ կատեգորիային են դասվում օդում փոշու քանակության 
չափման և հակափոշե դիմակների, զտիչների և այլնի փորձարկման համար 
կիրառվող տինդալաչափերը, որոնք կազմված են սև ապակուց պատված փոշու 
խցիկից, լույսի աղբյուրից, հատվածակողմային չափիչ սարքավորմամբ 
լուսաչափական գլխիկից և աստիճանավորված շրջանաձև սանդղակից (պտտման 
անկյան չափման համար)  

- օդի մասնիկների լազերային հաշվիչներ` էլեկտրոնային սարքվածքներ, զտվող օդում 
(օրինակ` արդյունաբերական կայանքներում կամ բժշկական շինություններում) փոշու 
պարունակության որոշման և հսկման համար, օդի փորձանմուշում պարունակվող 
փոշու մասնիկները, ազդելով լազերային ճառագայթին` սարքավորման չափիչ 
խցիկում առաջացնում են ցրվող լույս, որը խտացվում է փնջի (ոսպնյակների 
համակարգով), այնուհետև որսվում լուսադիոդի կողմից և կերպափոխվում 
էլեկտրական ազդանշանի, փոշու մասնիկների խտանյութերն որոշվում են նախապես 
ծրագրավորված տեղեկատվական տվյալների միջոցով, չափված արդյունքը 
ցուցանշվում է սարքի թվային ցուցատախտակին կամ տպված տեսքով տրվում 
արտաքին տպիչ սարքավորմանը, կամ էլեկտրական ազդանշանի տեսքով 
ինտերֆեյսի միջոցով (մալուխով) փոխանցվում տվյալների ավտոմատ մշակման 
մեքենային  

- քրոմատագրիչներ (ինչպես օրինակ` գազային, հեղուկային, իոնային կամ 
նրբաշերտային)` գազի կամ հեղուկի բաղադրիչների որոշման համար, գազը կամ 
հեղուկը թողանցվում է կլանիչի սյունակների կամ նուրբ շերտերի միջով և այնուհետ 
չափվում դետեկտորի միջոցով, անալիզի ընթացքում գազի կամ հեղուկի 
բնութագրերը որոշվում են ըստ կլանիչով անցնելու ժամանակի, մինչդեռ անալիզի 
ենթարկվող տարբեր բաղադրիչների քանակությունն որոշվում է դետեկտորից ելնող 
ազդանշանի ուժով 

- էլեկտրաֆորեզի սկզբունքով գործող սարքեր` հիմնված են լուծույթի միջով 
հաստատուն հոսանքի անցման դեպքում կրկնությունների խտության փոփոխության 
վրա (տարբեր արագությամբ տարաշարժվող մասնիկները լիցքավորվում են 
էլեկտրականությամբ), սովորաբար միացվում են լուսաչափական սարքավորման հետ 
(կազմված են լուսաէլեկտրական խորշից և ուղղակիորեն օպտիկական խտության 
միավորներով աստիճանավորած միլիամպերաչափից), օգտագործվում են 
սուբստանցիաների (օրինակ` պլազմա, հորմոններ, էնզիմներ, մանրէներ և այլն) 
հետազոտման և պոլիմերացման երևույթի ուսումնասիրման համար  

- միկրոպրոցեսորի (բազմուղի օպտիկական վերլուծիչներ) միջոցով կառավարվող 
էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոնք նախատեսված են սպեկտրալ 
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վերլուծությունների ժամանակ օպտիկական ազդանշանների ալիքների երկարության 
չափման և վերլուծության համար, ալիքների երկարությունները կերպափոխվում են 
էլեկտրական ազդանշանների և համեմատվում ստուգիչ մեծությունների հետ, 
համեմատման արդյունքը գնահատվում է համակարգչով և հաղորդվում մոնիտորին 
(որոնք կարող են միացվել սարքավորմանը) 

- սպեկտրաչափեր` առաքման և կլանման սպեկտրերի ալիքի երկարության չափման 
համար, ըստ էության կազմված են կարգավորվող ճեղքավոր կոլիմատորից (որի 
միջով անցնում է լույսի վերլուծվող ճառագայթը), մեկ կամ մի քանի կարգավորվող 
հատվածակողմերից, հեռադիտակից և հատվածակողմային սեղանից, որոշները 
(հատկապես ենթակարմիր կամ անդրամանուշակագույն ճառագայթների համար 
օգտագործվող) հանդերձավորվում են հատվածակողմերով կամ դիֆրակցիոն 
ցանցերով 

- սպեկտրադիտակներ (սպեկտրերի դիտարկման համար), սպեկտրագրիչներ 
(լուսանկարչական թիթեղին կամ ժապավենին սպեկտրի գրառման համար 
(սպեկտրագիրներ)), մեներանգիչներ (սարքեր` գծային սպեկտրում որևէ գծի կամ 
անընդհատ սպեկտրի որոշ մասերի առանձնացման համար) 

- զանգվածասպեկտրագրիչներ և համանման սարքեր` նյութերի իզոտոպային 
կազմության և այլնի վերլուծության համար  

- լուսանկարչությունում և կինեմատոգրաֆիայում օգտագործվող լուսաչափեր 
(անվանվում են լուսակայացույցներ)` կիրառվում են լուսակայման ժամանակի 
չափման կամ օբյեկտիվի դիաֆրագմայի որոշման համար  

 

- էլեկտրոնային սարքվածքներ արյան շիճուկի ամբողջական ավտոմատացված 
վերլուծության համար` կիրառվում են բժշկական հաստատությունների քիմիական 
լաբորատորիաներում, հիմնականում կազմված են վերլուծիչից (փորձանմուշի 
նախապատրաստման սարքավորման, ռեակտիվի բաժնորոշման մեխանիզմից և 
չափման լուսաչափական համակարգի (որպես ճառագայթման աղբյուր 
օգտագործվում է հալոգենային լամպ, իսկ որպես դետեկտոր` լուսադիոդներ) հետ), 
կառավարման և արդյունքների գնահատման սարքավորումից (չափման 
արդյունքների ցուցանշման էկրանով և միկրոպրոցեսորով) և տպիչ սարքավորումից 
(չափման արդյունքների տպման համար) (նշված երեք սարքավորումները միացվում 
են էլեկտրական մալուխների միջոցով) 

- բևեռաչափեր` անկյան (որի տակ պտտվում է լույսի ճառագայթի բևեռացման 
հարթությունը` լույսի ճառագայթի` օպտիկական ակտիվ նյութի միջով անցման 
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դեպքում) չափման սարքեր, ըստ էության կազմված են լույսի աղբյուրից, օպտիկական 
սարքավորումից (բևեռացնող և վերլուծող հատվածակողմեր պարունակող), 
խողովակի (որում տեղադրվում է վերլուծվող նյութը) բռնիչներից, դիտման 
ակնապակուց և չափիչ սանդղակից (սովորական բևեռաչափում պարունակվող, 
թվարկված օպտիկական տարրերից բացի, էլեկտրական բևեռաչափերը 
հանդերձվում են նաև լուսադիոդով)  

- կիսաստվերային բևեռաչափեր` հարթ կամ էլիպսաձև բևեռացված անալիզի համար 

- շաքարաչափեր` հատուկ բևեռաչափեր` շաքարային լուծույթների թնդության 
որոշման համար 

- բեկումաչափեր` հեղուկների կամ պինդ մարմինների բեկման գործակցի (նյութի 
մաքրության կարևոր հաստատուններից մեկը) որոշման համար, ըստ էության 
կազմված են հատվածակողմերից, դիտման և ընթերցման ակնապակիներից և 
ջերմաստիճանի կարգավորման (քանի որ այն էականորեն ազդում է բեկման 
գործակցի վրա) սարքավորումից, մեծամասնությունը տեղադրվում է հիմքի կամ 
նեցուկի վրա, մյուսները լինում են ձեռքի տիպի կամ կարող են նախատեսվել 
արտադրական բաքերի կողապատերին ամրացման համար, լայնորեն կիրառվում են 
հատկապես սննդի արդյունաբերությունում (բուսական ծագման յուղերի, 
կենդանական յուղերի և այլ յուղային նյութերի ստուգման, պովիդլոյի, մրգահյութերի և 
այլնի անալիզի համար), ապակու արտադրությունում, նավթավերամշակման 
գործարաններում, կենսաբանությունում (արյան պլազմայում կամ հոսերում 
պրոտեինի պարունակության չափման համար և այլն) 

- գունաչափեր` լինում են երկու տարբեր կարգի` մեկ տեսակն օգտագործվում է նյութի 
(հեղուկ կամ պինդ) գույնի որոշման (փոփոխական հարաբերակցություններով 
միախառնված և համամասնություններով չափելի երեք հիմնական գույներից 
(կարմիր, կանաչ և կապույտ) ստացվող գույնի հետ համեմատման միջոցով), երկրորդ 
տեսակն օգտագործվում է քիմիական և կենսաքիմիական անալիզում` լուծույթում 
պարունակվող նյութի խտության որոշման համար (տվյալ նյութի (կամ ազդանյութով 
մշակումից հետո ստացված նյութի) գույնի և ներկված ստանդարտ թիթեղների կամ 
ստանդարտ հեղուկի գույնի հետ համեմատման միջոցով, որոշներում փորձարկվող 
լուծույթը և ստանդարտ լուծույթը տեղադրվում են երկու ապակե խողովակներում և 
դիտարկվում երկու հատվածակողմերի օգնությամբ (ակնապակու միջոցով), որոշները 
հիմնված են լուսադիոդի օգտագործման վրա, որոշ տիպերում օգտագործվում է 
ազդանյութ` որը գազի հետ ռեակցիայից հետո փոխում է թղթի թերթի գույնը) 

- սարքեր օպտիկական անալիզի համար, օրինակ` պղտորաչափեր (լուծույթների 
պղտորության որոշման համար), կլանաչափեր, ֆլուորաչափեր (ֆլուորեսցենտման 
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որոշման համար, լայնորեն կիրառվում են վիտամինների, ալկալոիդների և այլնի 
պարունակության վերլուծության համար), բլանկաչափեր և խտաչափեր (հատուկ 
օգտագործվում են թղթի զանգվածի, թղթի և այլնի սպիտակության, 
անթափանցիկության և փայլի չափման համար)  

- թթվածնի չափիչներ` բևեռաչափական տարրի կամ լուծված թթվածնի և թալիումի 
քիմիական ռեակցիայի միջոցով հեղուկներում` լուծված թթվածնի քանակության 
(էլեկտրոլիտային էլեկտրահաղորդականության փոփոխության չափման) որոշման 
համար  

- բևեռագրական վերլուծիչներ` հեղուկների բաղադրիչների (օրինակ` ջրում լուծված 
մետաղների հետքերի) որոշման համար (լուծույթի մեջ սուզված էլեկտրոդների 
հոսանք/դիմադրություն հարաբերության չափման և հաշվարկման միջոցով) 

- խոնավաքիմիական վերլուծիչներ` հեղուկների ոչ օրգանական կամ օրգանական 
բաղադրիչների (օրինակ` մետաղների, ֆոսֆատների, նիտրատների, քլորիդների 
հետքերի կամ ինտեգրալային պարամետրերի (օրինակ` «թթվածնի քիմիական 
պահանջմունքի» (COD "Chemical Oxygen Demand") և «օրգանական ածխածնային 
միացությունների հանրագումարային պարունակության» (TOC - "Total Organic 
Carbons"))) որոշման համար, կազմված են նմուշների նախապատրաստման 
սարքավորումից, վերլուծող բլոկից (օրինակ` իոնազգայուն էլեկտրոդներով, 
լուսաչափերով կամ բևեռագրիչներով), կառավարման բլոկից (ավտոմատ 
վերլուծիչներում) 

- լուսաչափեր (լույսի ուժգնության չափման համար), չափվող լույսը և լույսի 
ստանդարտ աղբյուրը տեղադրվում են այնպես, որ տրված մակերևույթը լուսավորվի 
հավասար ուժգնությամբ (եթե լույսի երկու ուժգնությունների փոխարեն 
համապատասխան սպեկտրերի համեմատման սարքերն անվանվում են 
սպեկտրալուսաչափեր), լայնորեն կիրառվում են տարբեր օպտիկական 
գործընթացների և վերլուծությունների համար (օրինակ` պինդ մարմինների 
խտության, փայլի կամ թափանցիկության աստիճանի, լուսանկարչական 
թաղանթների կամ ժապավենների լուսակայման աստիճանի, թափանցիկ կամ 
անթափանց պինդ մարմինների կամ լուծույթների գույների խորության որոշման 
համար) 

- լյուքսաչափեր` օգտագործվում են լույսի աղբյուրի պայծառության որոշման համար 
(արտահայտված «լյուքս» միավորներով) 

- մածուցիկաչափեր և այլն` մածուցիկության (այսինքն` հեղուկում ներքին շփման) 
որոշման համար, գործողությունը կարող է հիմնվել` հաստատուն ճնշման 
ազդեցության տակ մազային խողովակի միջով հեղուկի անցման համար անհրաժեշտ 
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ժամանակի չափման (օրինակ` Օսվալդի, Էնգլերի մածուցիկաչափեր և այլն), պինդ 
մարմնի և հեղուկի միջև շփման էֆեկտի, հեղուկի մեջ գնդիկի անկման ժամանակի 
չափման սկզբունքների վրա  

- բևեռադիտակներ (լարման որոշիչներ)` ապակու ներքին լարման (օրինակ` 
մածուցիկության տրման, շիկացման, զոդման և այլնի արդյունքում առաջացող) 
չափման համար, սովորաբար կազմված են էլեկտրական լամպ, լուսային 
ինտերֆերենցիայի սարքավորում, բևեռացուցիչ և բևեռացնող հեռադիտակ 
պարունակող խցիկից 

- ընդարձակման չափիչներ` ջերմաստիճանի փոփոխությունից կախված` պողպատի, 
մետաղական համահալվածքների, կոքսի և այլնի ընդլայնման կամ սեղմման չափման 
համար, մեծամասնությունը գրանցող տիպի է (մեխանիկական կամ 
լուսանկարչական) 

- ծակոտկենության և թափանցելիության որոշման սարքեր (ջրի, օդի, այլ գազերի և 
այլնի նկատմամբ), հայտնի են որպես ծակոտկենաչափեր և պերմեամետրեր (չշփոթել 
նյութերի մագնիսական թափանցելիության պերմեամետրերի հետ), օգտագործվում 
են թղթի, մանածագործվածքային թելքի, պլաստիկների, կաշվի, ավազի և այլնի 
համար  

- հեղուկներում մակերևութային ձգվածության չափման սարքեր (օրինակ` դինամո-
կշեռքներ)` մակերևութային ձգվածությունը սովորաբար որոշվում է հետևյալ 
ցուցանիշներից որևէ մեկով` տրված տրամագծով մազային խողովակից ընկնող 
կաթիլի կշռով (կամ որոշակի ծավալ կազմող կաթիլների քանակով) (drop-weight 
method), տրված տրամագծով մազային խողովակում հեղուկի սյան բարձրությամբ 
(capillary rise method) կամ հեղուկի մակերևույթից օղակի պոկման համար 
անհրաժեշտ ուժով  

- օսմաչափեր` երկու հեղուկները մեմբրանով (որը մասնակիորեն, բայց ոչ 
հավասարապես թափանցելի է այդ հեղուկներով) տարանջատելու դեպքում 
առաջացող ճնշման չափման համար 

- սարքավորումներ հանքային յուղերի և դրանցից արտադրանքի (բիտում, ասֆալտ, 
ձյութ և այլն) փորձարկման համար, ներառվում են հում նավթի բոցավառման պահի, 
կարծրացման պահի, հոսունության սկզբնապահի, կաթիլի առաջացման պահի և 
այլնի, պարաֆինամոմի հալման կետի, ջրի պարունակության, կեղտի 
պարունակության, ծծմբի պարունակության, մրի պարունակության, յուղի և խեժի 
թանձրության, մթնեցման կետի, սառուցման կետի և այլնի որոշման սարքերը  

- p-H (օգտագործվում են լուծույթի կամ խառնուրդի թթվայնությունը կամ 
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ալկալիականությունը որոշող գործոնի չափման համար (չեզոքության ստանդարտ է 
հանդիսանում թորած ջուրը)) և r- H (լուծույթի օքսիդացման կամ էներգիայի նվազման 
չափման համար) հաշվիչներ` գործողությունը հիմնված է տարբեր սկզբունքների վրա, 
ընդհանուր տիպում օգտագորվում է էլեկտրաչափական համակարգ (որոնցում 
կիրառվող էլեկտրոդները նախատեսված են p-H կամ r- H լուծույթին 
համամասնական պոտենցիալ տարբերության առաջացման համար), չափումներից 
բացի, կարող են օգտագործվել նաև ավտոմատ վերահսկման համար 

- էլեկտրոնային տիտրաչափեր` որոնցում օգտագործվում են չափիչ էլեկտրոդներ` 
ջրի, արծաթի աղերի, հալոգենների և այլնի տիտրման համար  

- վերլուծական սարքեր` հիմնված են նյութերի դիէլեկտրական թափանցելիության 
վրա 

- տեսակարար էլեկտրահաղորդականության չափիչներ` հեղուկում լուծված աղերի, 
թթուների կամ հիմնանյութերի էլեկտրոլիտային տեսակարար 
էլեկտրահաղորդականության կամ խտության որոշման համար 

- խտաչափեր և միկրոխտաչափեր (լուսադիոդներով), օգտագործվում են 
սպեկտրագրական լուսանկարների խտության չափման և լուսանկարչական 
էմուլսիային գրանցված երևույթների վերլուծության համար 

- կալորիաչափեր (պինդ մարմնի, հեղուկ կամ գազի կողմից կլանված կամ 
առանձնացված ջերմության քանակի չափման համար), հիմնական 
տարատեսակներն են` սառցային կալորիաչափեր (Բունզենի կալորիաչափեր) 
(հիմնված են հալչող սառցի կողմից առաջացող ծավալի փոփոխության վրա, 
կազմված են սառցով շրջապատված և ջրով բաքի մեջ սուզեցված փորձարկման 
խողովակից և սնդիկ պարունակող աստիճանավորած խողովակից), ջեռուցման 
կալորիաչափեր (Բերտելլոյի կալորիաչափեր) (հիմնված են ջերմության քանակի 
փոխանցման սկզբունքի վրա, հիմնականում կազմված են ջրով լցված և բաքի 
ներսում (նույնպես ջրով լցված) գտնվող կալորիաչափական անոթից, հանդերձվում 
են խառնիչներով և ջերմաչափերով), վերջին սկզբունքով գործող կալորիաչափերից 
են, օրինակ` գազերի կամ հեղուկ վառելիքի տեսակարար ջերմունակության որոշման 
կալորիաչափերը (ջուրը շրջանառվում է գազի կամ հեղուկի որոշակի քանակության 
այրման բաժանմունքներով, իսկ ջրի ջերմաստիճանի տարբերությունը չափվում է 
բաժանմունքի մուտքին և ելքին), կալորիաչափական արկերը (նյութերի այրման 
ջերմության որոշման համար, հիմնականում կազմված են հայտնի քանակության 
պինդ մարմին կամ հեղուկ (փորձարկման ենթակա), ինչպես նաև ճնշման տակ 
գտնվող թթվածին պարունակող պողպատե անոթից (արկից), (համապատասխան 
սարքավորման միջոցով փորձանմուշն այրվում է թթվածնում, իսկ առանձնացող 
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ջերմության քանակությունը որոշվում է արկը ջրային կալորիաչափում տեղադրելու 
միջոցով)), նշվածից բացի գոյություն ունեն նաև արդյունաբերական կիրառման 
համար նախատեսված կալորիաչափեր (տեղադրվում են տրված ջերմարար 
կարողության գազ տվող գեներատորներին) 

- կրիոսկոպներ (նյութի մոլեկուլային զանգվածի որոշման սարքեր (մաքուր լուծիչի 
սառչման ջերմաստիճանի համեմատ տվյալ նյութի նոսրացրած լուծույթի սառչման 
ջերմաստիճանի նվազման չափման համար)) և էբուլիոսկոպներ (նյութի մոլեկուլային 
զանգվածի որոշման սարքեր (մաքուր լուծիչի եռման ջերմաստիճանի համեմատ 
տվյալ նյութի լուծույթի եռման ջերմաստիճանի ավելացման չափման համար)) 

- պահարաններ` կլիմայական փորձարկումների իրականացման համար, 
հանդերձված են ճնշախցով, էլեկտրաջեռուցիչով, օդի խոնավարարով և 
կառավարման էլեկտրական բլոկով, էլեկտրոնային բաղադրիչները պահվում են 
արտաքին միջավայրի ազդեցությունը և պայմանները նմանակող (իրականում 
գոյություն ունեցող) ճնշման, ջերմաստիճանի և խոնավության կոնկրետ 
պայմաններում  

Բացառվում է` 

- արեգակնային դիտարկումների համար օգտագործվող արևասպեկտրագրիչները և 
արևասպեկտրադիտակները (26.70.22) 

- էկրանին պրոյեկտվող մեծացված սպեկտրագիրների ուսումնասիրման համար 
սպեկտրային ցուցադրիչները (26.70.17) 

- մանրաչափական մանրադիտակները և մանրադիտակ պարունակող 
սպեկտրահամեմատիչները (օպտիկական դիտարկման միջոցով սպեկտրագիրների 
համեմատական ուսումնասիրման համար) (26.70.22) 

- էլեկտրական մեծությունների չափման կամ վերահսկման համար սպեկտրային 
վերլուծիչները (26.51.45) 

- կալյուտրոնները (իզոտոպների զատման համար) (25.30.2) 

- գազի կամ ծխի վերլուծման սարքերը, որոնք պարզապես կազմված են լաբորատոր 
ապակե սարքավորանքից (23.19.23) 

- բացառապես վթարային ազդանշանով հանդերձված` ծխի էլեկտրոնային 
դետեկտորները (27.90.20) 

- ըստ էության ապակե արտադրատեսակների բնույթ ունեցող արտադրանքը 
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(23.19.23) 

- յուղաչափերը, կաթնայուղաչափերը և կաթնամթերքի թեստավորման համանման 
սարքերը, ալբումինաչափերը և ուրեաչափերը, էվդիոմետրերը, ծավալաչափերը, 
նիտրաչափերը, Կիպպսի և Կյելդալի սարքերը, կալցիաչափերը, մոլեկուլային 
զանգվածի որոշման համար սառնադիտակները, էբուլմոդիտակները և այլն.(23.19.23) 

- լաբորատոր սարքավորանքը կամ դժվարահալ նյութերը (թորանոթները, 
հալքանոթները, լոգնոցները, թասերը և այլն) (23.20.14) և այլ խեցենյութերից 
համանման արտադրատեսակները (23.44.1 կամ 23.49.1) 

- մանրադիտակները 26.70.22) 

- ճշգրիտ կշեռքները (26.51.31) 

- ցուցադրական սարքերը (32.99.53) 

- որոշ նյութերի վրա փորձարկումների իրականացման համար մեքենաները և 
հարմարանքները (26.51.61) 

- 26.51.51 ենթակարգի խտաչափերը, ջերմաչափերը, խոնավաչափերը և համանման 
սարքերը  

- 26.51.52  ենթակարգի սարքերը 

- վառարանները, ավտոկլավները, չորա- կամ շոգե վառարանները կամ 
պահարանները, խոնավազերծիչները, ջարդիչները և խառնիչները, 
կենտրոնախուսակները, թորիչները, մամլիչները, զտիչները և մամլազտիչները և այլն, 
նույնիսկ եթե դրանք ակնհայտորեն նախատեսված են լաբորատորիաներում 
օգտագործման համար  

- ջեռուցման սարքերը (Բունզենի հրածորանները, շոգեջեռուցման լոգնոցները և այլն), 
գործիքները, լաբորատոր կահույքը (օրինակ` լաբորատոր ցուցադրափեղկերը, 
մանրադիտակների համար սեղանները, ձգովի պահարանները) և խոզանակները (31) 

- մանրահատիչները, 26.51.53 ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և 
պարագաները (26.51.82) 

- կարգավորող սարքերին միացված կալորիաչափերը (խառը գազերը ջերմարար 
ունակության պահանջվող մակարդակի վրա պահպանելու համար) 

- լաբորատոր ապակե արտադրատեսակների բնույթ ունեցող կրիոսկոպներին և 
էբուլիոսկոպներին համանման սարքերը (23.19.23) 
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26.51.53.100 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ 
26.51.53.130 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ էլեկտրոնային 
26.51.53.190 Գազա- կամ ծխավերլուծիչներ ոչ էլեկտրոնային  
26.51.53.200 Քրոմատագրիչներ և սարքեր էլեկտրաֆորեզի համար  
26.51.53.300 Սպեկտրաչափեր, սպեկտրալուսաչափեր և սպեկտրագրիչներ, հիմնված 

օպտիկական ճառագայթման գործողության վրա 
26.51.53.400 Լուսակայացույցներ 
26.51.53.500 Սարքեր և սարքավորումներ, հիմնված օպտիկական ճառագայթման գործողության 

վրա, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
26.51.53.800 Սարքեր և սարքավորումներ ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար, այլ  
26.51.53.810 Սարքեր և սարքավորումներ էլեկտրահաղորդականության չափման համար, 

ներառյալ pH-մետրեր և rH-մետրեր, էլեկտրոնային  
26.51.53.830 Սարքեր և սարքավորումներ ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար 

էլեկտրոնային այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.51.53.850 Մածուցիկաչափեր, սարքեր ծակոտկենության և ընդարձակման չափման համար, ոչ 

էլեկտրոնային  
26.51.53.890 Սարքեր և սարքավորումներ, ֆիզիկական կամ քիմիական անալիզի համար ոչ 

էլեկտրոնային այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.51.6 Այլ սարքեր և գործիքներ չափման, վերահսկման և փորձարկումների համար  

26.51.61 Մանրադիտակներ (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և դիֆրակցիոն 
ապարատներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրոնային մանրադիտակներ (ի տարբերություն օպտիկական 
մանրադիտակների, դրանցում օգտագործվում է էլեկտրոնների փունջ (լուսային 
ճառագայթների փոխարեն)), սովորական տիպի մանրադիտակները կազմված են 
միասնական ամբողջություն կազմող և ընդհանուր հենամարմնում գտնվող` 
էլեկտրոնների արձակման և արագացման սարքավորումից (անվանվում է նաև 
էլեկտրոնային թնդանոթ), էլեկտրաստատիկ կամ էլեկտրամագնիսական 
«ոսպնյակների» (որոնք համապատասխանաբար հանդիսանում են էլեկտրական 
լիցքավորված թիթեղներ կամ կոճեր) համակարգից (գործում են որպես լուսահավաք, 
օբյեկտիվ և ցուցադրիչ) (սովորաբար օբյեկտիվի և ցուցադրիչի միջև գոյություն ունի 
նաև այսպես կոչված «դաշտային ոսպնյակ», որը նախատեսված է խոշորացման 
աստիճանի փոփոխման համար (առանց սկանավորման գործողության դաշտի վրա 
ազդելու)), նմուշի աստիճանից, վակուումային պոմպի հանգույցից (էլեկտրոնային 
խողովակում վակուումը պահպանելու համար, երբեմն լինում է առանձին 
հանգույցների տեսքով), ֆլուորեսցենտային էկրանի տեսողական դիտարկման և 
պատկերի լուսանկարչական գրառման տարրերից, (էլեկտրոնային փնջի 
կառավարման և կարգավորման տարրեր պարունակող կանգնակներ և 
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կառավարակետեր  

- սկանավորող էլեկտրոնային մանրադիտակներ (էլեկտրոնների շատ նուրբ փունջը 
կրկնողաբար ուղղորդվում է նմուշի տարբեր կետերին), տեղեկատվությունը 
ստացվում է չափման միջոցով (օրինակ` հաղորդված էլեկտրոնների, առաքված 
երկրորդային էլեկտրոնների կամ օպտիկական ճառագայթների), արդյունքը կարող է 
վերարտադրվել մոնիտորի էկրանին (կարող է ներառվել մանրադիտակում), 
կիրառվում են ինչպես գիտությունում (բժշկական կամ կենսաբանական 
հետազոտություններ, նյութերի կազմությունների և այլնի ուսումնասիրման համար), 
այնպես և արդյունաբերությունում (ծխի, փոշու, գործվածքների թելքերի և այլնի 
հետազոտման, մետաղների, թղթի և այլնի կառուցվածքի ուսումնասիրման համար)  

- պրոտոնային մանրադիտակներ` էլեկտրոնների փոխարեն դրանցում օգտագործվում 
են պրոտոններ (որոնց ալիքի երկարությունը 40 անգամ պակաս է, քան 
էլեկտրոններինը), այսպիսով, համապատասխանաբար, առաջանում է 
տարանջատման ավելի բարձր աստիճան, ինչը նույնիսկ թույլ է տալիս ստանալ ավելի 
խոշորացված պատկեր, կառուցվածքը և աշխատանքը էականորեն չեն տարբերվում 
էլեկտրոնային մանրադիտակի կառուցվածքից և աշխատանքից` էլեկտրոնային 
թնդանոթի փոխարեն օգտագործվում է պրոտոնային թնդանոթ, իսկ որպես աղբյուր` 
ջրածին 

- էլեկտրոնային դիֆրակցիոն սարքեր` նմուշին ուղղորդվող էլեկտրոնների փնջի 
միջոցով ստեղծում են դիֆրակցիոն պատկերներ, որոնք լուսանկարահանվում են, 
սկզբունքորեն չեն տարբերվում էլեկտրոնային մանրադիտակից և ունեն նույն 
հիմնական տարրերը (էլեկտրոնային թնդանոթ, էլեկտրոնա-ճառագայթային 
խողովակ, էլեկտրամագնիսական կոճեր, նմուշի բռնիչներ և այլն) (ընդ որում, որոշ 
էլեկտրոնային մանրադիտակները կարող են հանդերձվել դիֆրակցիոն խցիկով և 
այսպիսով, իրականացնել երկակի գործառույթ` տեսողական դիտման և դիֆրակցիոն 
պատկերի ստացման), հետազոտվող նմուշի բյուրեղների չափերը, կողմնորոշումը և 
ատոմային կազմությունը կարելի է հաշվարկել պատկերի օղակների տրամագծով, 
ուժգնությամբ և հստակությամբ, հիմնականում օգտագործվում են յուղման, 
քայքայման, կատալիզի և այլնի համար հետազոտություններում 

 

Բացառվում է` 

- օպտիկական մանրադիտակները (26.70.23) 

- մանրադիտակների և դիֆրակցիոն սարքերի մասերը և պարագաները (26.51.83) 
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26.51.61.000 Մանրադիտակներ (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և դիֆրակցիոն 
ապարատներ 

26.51.62 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի մեխանիկական հատկությունների փորձարկման 
համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- մեքենաներ և հարմարանքներ` տարբեր նյութերի (օրինակ` մետաղների, փայտի, 
բետոնի, մանվածքի, թղթի և ստվարաթղթի, ռետինի, պլաստմասսայի, կաշվի) 
կարծրության, առաձգականության, ամրության (խզվածքի դեմ), սեղմելիության կամ 
մեխանիկական հատկությունների փորձարկման համար, սովորաբար օգտագործվում 
են արդյունաբերական և հետազոտական լաբորատորիաներում (պատրաստված 
արտադրանքի փորձարկման համար), շինարարական աշխատանքներում 
(արհեստանոցներում, շինհրապարակներում և այլն) կամ խանութներին առաքվող 
արտադրատեսակների հսկման համար և այլն, կարող են լինել փոքր դյուրակիր 
(նույնիսկ գրպանի) մինչև իսկ մի քանի տոննա կշռող` մեխանիկական, էլեկտրական 
կամ հիդրավլիկական շարժաբերով մեքենաների տեսքով, որոշ «համապիտանի» 
տեսակները (օրինակ` մետաղների փորձարկման համար) առանձին լրացուցիչ 
հարմարանքների միջոցով կարող են օգտագործվել կարծրության, ամրության 
(խզվածքի դեմ), ճկման և այլնի փորձարկման համար, սովորաբար գործում են 
մեկնարկ-կանգառ սկզբունքով, բայց և որոշները նախատեսված են ավտոմատ կամ 
կիսաավտոմատ աշխատանքի համար (օրինակ` հավաքման գծի բարձր 
թողունակության դեպքում), փորձարկման արդյունքները կարելի է ստանալ ուղղակի 
ընթերցման (երբեմն պարզ օպտիկական սարքավորման (ինչպես օրինակ` 
խոշորացույցի) կամ ներկառուցված մանրադիտակի կամ տրամատային ցուցադրիչի 
միջոցով) կամ փորձանմուշի առանձին մանրադիտակային ուսումնասիրմամբ, 
որոշները կարող են ունենալ փորձանմուշի մեջ առաջացող լարման, բեռնվածքի և 
այլնի գրառման միջոցներ  

 

- էլեկտրոնային մեքենաներ և հարմարանքներ` 

- նմուշների վրա խզվածքի փորձարկման համար (ձողերի, մետաղալարերի, 
մալուխների, զսպանակների և այլն)` օգտագործվում է առաձգականության, 
ամրության սահմանի և մետաղի այլ հատկությունների որոշման համար, մեքենաները 
լինում են տարբեր տեսակների (օրինակ` ուղղահայաց և հորիզոնական տիպի, 
անվերջ պտուտակով կամ հիդրավլիկական բեռնվածքով), հիմնականում 
պարունակում են մամլակներ և սեղմակներ` փորձանմուշի պահման համար  

- պողպատե գնդիկի (թրծված պողպատից կամ մետաղի կարբիդից) ներճնշման 
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ամրության կամ Բրինելի ամրության որոշման համար` ներճնշումն իրականացվում է 
լծակի, զսպանակի կամ մխոցի միջոցով գնդիկի վրա հաստատուն ճնշման 
կիրառմամբ (տպահետքի տրամագիծն այնուհետ չափվում է մանրադիտակի 
միջոցով)  

- ալմաստե բուրգի ներճնշմամբ ամրության փորձարկման համար` կարող է 
իրականացվել Ռոքվելլի (ներճնշման խորությունը չափվում է բաժնօղակային 
համեմատող սարքավորման միջոցով) կամ Վիքերսի (ներճնշման տիրույթը չափվում 
է մանրադիտակի տակ) մեթոդով, կիրառվում են նաև փորձարկումների այլ ձևեր 
(Մոնոտրոնի, Շորի, Կնուպի և այլն), գոյություն ունեն նաև փափուկ մետաղների 
փորձարկման սարքեր (օրինակ` Ռոքվելլի մեթոդով)  

- հետցատկի փորձարկման համար` իրականացվում է կարծրացույցների կամ 
կարծրագրիչների միջոցով, ոչ մեծ մուրճը (սովորաբար ալմաստե բուրգ ունեցող 
ծայրով) տրված բարձրությունից իջեցվում է փորձանմուշի մակերևույթին և որքան 
մետաղն ամուր է, այնքան բարձր է մուրճի հետցատկը  

- ամրության` ճոճանակով փորձարկման համար` ճոճանակը կազմված է շրջված U-
աձև թուջե մարմնից, որի մեջտեղում գտնվում է պողպատե գնդիկ  

- ճկվածքի հարվածային փորձարկման համար` իրականացվում է ձողերի վրա, ձողը 
տեղադրվում է երկու հենակներին և ենթարկվում թակման (մինչ կոտրվելը)` 
այսպիսով որոշելով դրա սահմանային դիմադրությունը  

- ճկվածքի ճնշումային փորձարկման համար (հիմնականում ձողերի համար) 

- կռելիության փորձարկման համար` հիմնականում օգտագործվում են 
մետաղաթերթի փորձարկման համար, ներճնշվող գործիքը (սովորաբար պողպատե 
գնդիկ ունեցող ծայրով), աստիճանաբար ներճնշվում է թիթեղի մեջ մինչ ծակելը, 
այսպիսով գրանցվում է դիմադրությունը և այնուհետ չափվում բեռնվածքը և շեղումը  

- նախահպումային ճկվածքի (թիթեղների, ձողերի և մետաղալարի), սեղղման և 
կտրվածքի փորձարկման (հիմնականում թուջի համար) համար  

- հոգնածության փորձարկման համար` փորձանմուշները ենթարկվում են ինչպես 
պարզ (վերը նկարագրված ձևով), այնպես և բարդ և փոփոխական բեռնվածքների, 
փորձարկումներն իրականացվում են պտտվող ճկման մեքենաների (նմուշները 
պտտվում են բարձր արագությամբ), դարձափոխային պտտող մեքենաների (ոլորման 
ուղղությունը փոխնիփոխվում է հակադարձի), հոգնածության փորձարկման 
էլեկտրամագնիսական մեքենաների և այլնի միջոցով 

- մեքենաներ և հարմարանքներ` մանածագործվածքային արտադրանքի ձգելիության 
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և պատռվածքի դիմադրության, առաձգականության կամ պատռվածքի ամրության 
(բեռնվածքի տակ) և այլնի (ներառյալ դրանց համակցությունները) փորձարկման 
համար, փորձարկվող նյութ կարող է լինել թելքը կամ մանվածքը, ճոպանները կամ 
մալուխները, սովորական գործվածքները, գոտիները և այլն, փորձարկումներն 
իրականացվում են տարբեր տեսակի դինամոմետրերի (անվանվում են` ըստ 
աշխատանքի սկզբունքի (ճոճանակային կամ ճոճանվային) կամ ըստ այն նյութի, որի 
համար դրանք կիրառվում են (օրինակ` միակային մանվածքի, ճոպանի, 
ապակեթելքի, կաժի կամ կծիկի, գործվածքի), որոշները կարող են հանդերձվել 
գնդիկային սարքավորումներով (գործվածքների պատռման փորձարկման համար)),  

- մեքենաներ և հարմարանքներ մանածագործվածքային նմուշների չափերի 
փոփոխությունների հայտնաբերման համար (շերտային փորձասարքեր)` 
փորձարկումները հատկապես իրականացվում են արհեստական մետաքսի վրա, 
գործվածքի նմուշի կծկման ընդարձակումը չափվում է չոր և խոնավ վիճակում դրա 
ձգումից հետո 

- մեքենաներ և հարմարանքներ մանածագործվածքային արտադրանքի 
մաշվածության և պատռվածքի (շփման ենթարկվող արտադրատեսակների 
(սպիտակեղեն, հագուստ, սեղանի պարագաներ և այլն), երբեմն նաև բուն մանվածքի 
վրա) փորձարկման համար, իրականացվում են հղկումային փորձասարքերի, 
մաշվածության փորձասարքերի և այլնի միջոցով, համապատասխան ձգվածությամբ 
պրկվող գործվածքի շերտը աստիճանաբար մաշվում է շփական գործիքով 
(հղկումային սկավառակով, մետաղական կցաշուրթերով հանդերձված պտտվող 
գլանով, պղոպատե մանրացնող անվով և այլն), դիմադրությունը չափվում է շփական 
(մաշող) գործիքով գործվածքի պատռման համար անհրաժեշտ պտույտների 
քանակով  

- մեքենաներ և հարմարանքներ` թղթի, ստվարաթղթի, լինոլեումի, ճկուն 
պլաստմասսայի կամ ճկուն ռետինի փորձարկման համար` հիմնականում վերաբերում 
են պատռվածքի (առաձգականության չափման, պատռման բեռնվածքի և այլնի) կամ 
ծակման դիմադրության փորձարկմանը, իրականացվում են դինամոմետրերի 
(կառուցվածքով համանման են մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
համար օգտագործվող դինամոմետրերին), ներառվում են նաև ճզմանցման 
դիմադրության, կոտրվածքի դիմադրության, ընդարձակման փորձասարքերը, 
առաձգականության, հետցատկի չափիչները, հղկումային մեքենաները, 
պլաստիմետրերը (օրինակ` ռետինի կամ պլաստմասսայի համար) 

- մեքենաներ և հարմարանքներ` այլ նյութերի փորձարկման համար` նյութերի 
մեծամասնությունը (օրինակ` փայտ, բետոն, պինդ պլաստմասսաներ) ենթարկվում են 
ընդարձակման, ճկվածքի, ամրության, սեղմման, շեղման, մաշվածքի և այլնի 
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փորձարկման, մեքենաները և սարքերը գործողության սկզբունքով համանման են 
մետաղների փորձարկման համար օգտագործվողներին (գնդիկի ներճնշում, հարված 
և այլն), ներառվում են նաև այլ կաղապարային խառնուրդից ձուլված 
փորձանմուշների պատռվածքի, ճկվածքի դիմադրության, սեղմման և այլնի 
փորձարկման գործիքները (սովորաբար փոքր չափերի), ինչպես նաև դրվագած 
ձուլման կաղապարների կամ գծային ձողերի մակերևութային ամրության չափման 
համար նախատեսված գործիքները 

Բացառվում է` 

- նյութերի մանրադիտակային կազմության ուսումնասիրության սարքերը և 
հարմարանքները (օրինակ` 26.51.61 ենթակարգի և 26.70.22 դիրքի 
մետաղաբանական և այլ մանրադիտակները, նյութերի անալիզի կամ 
ծակոտկենության, ջերմային ընդարձակման և այլնի չափման համար սարքերը և 
հարմարանքները (26.51.53)) 

- միայն լայնության, հաստության և այլնի (օրինակ` մետաղալարի, մետաղական 
արտադրատեսակների մշակվող մանրակների) սովորական չափումների կամ 
վերահսկման համար նախատեսված սարքերը և սարքավորումները (26.51.32, 
26.51.33, 26.51.66) 

- նյութերում արատների, ճաքերի, խզվածքների և այլ թերությունների 
հայտնաբերման սարքերը (26.51.66) 

- 26.51.62 ենթակարգի մեքենաների և սարքերի մասերը և պարագաները (26.51.82) 

- մանածագործվածքային նյութերի ստուգման համար կիրառվող սարքերը (օրինակ` 
մանվածքի համասեռության որոշման փորձասարքերը), մանվածքի ոլորման 
հաշվիչները և մանվածքի ոլորքագրիչները (ոլորման չափման համար) (26.51.66)  

26.51.62.100 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, էլեկտրոնային  
26.51.62.300 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային  
26.51.62.330 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, համապիտանի և ձգման 

փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային 
26.51.62.350 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների ամրության փորձարկման համար, ոչ 

էլեկտրոնային  
26.51.62.390 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների փորձարկման համար, ոչ էլեկտրոնային, այլ  
26.51.62.500 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից) 
26.51.62.550 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից), 

էլեկտրոնային 
26.51.62.590 Մեքենաներ և սարքեր նյութերի փորձարկման համար (բացի մետաղներից), այլ 
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26.51.63 Գազի, հեղուկների կամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության կամ սպառման 
հաշվիչներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- չափիչներ` սովորաբար հանդերձված գազի, հեղուկի կամ էլեկտրականության 
արագությանը համամասնական արագությամբ գործողության մեջ դրվող 
սարքավորմամբ, հաճախ տեղադրվում են զուգահոսագծին, մայրագծի 
ճյուղավորմանը, ցանցում կամ միացվում չափիչ տրանսֆորմատորներին (այնպես, որ 
դրանցով անցնում է միայն հոսքի մի մասը` ցույց տալով խողովակներով կամ ցանցով 
անցնող հոսքի լրիվ քանակությունը), չափիչները ներառվում են տվյալ ենթակարգում` 
անկախ նրանից դրանք հանդերձված են ժամացույցի մեխանիզմով գրառող 
սարքավորմամբ կամ կառավարող, ազդանշանային և այլ հարմարանքները 
գործողության մեջ դնող պարզ մեխանիկական կամ էլեկտրական սարքավորմամբ, 
թե ոչ  

- խոնավ գազաչափեր` չափիչ սարքավորումն ընդհանուր առմամբ կազմված է 
թմբուկից և անվից և պտտվում է հեղուկով (ջուր, յուղ և այլն) լցված (կեսից ավելի) 
գլանաձև հենամարմնում, թմբուկը պտտվում է գազով (որը լցնում է հեղուկի մեջ 
սուզված բաժանմունքները և դրանք բարձրացնում ջրի մակարդակից վեր), թմբուկի 
պտույտների քանակը ցուցանշվում է հաշվիչ մեխանիզմի վրա, այլ տեսակի 
չափիչները (առանցքաճոճքային զանգով) կազմված են զանգից (որում գազը 
հաջորդաբար անցնում է մի քանի խցիկներով, արդյունքում` զանգը սկսում է 
առանցքաճոճվել թեք առանցքի (հաշվիչ մեխանիզմի շարժաբեր իլին միացված 
շուռտվիկի բազուկը բռնող) շուրջ)  

- չոր գազաչափեր` լինում են տարբեր տեսակների, չափիչ սարքավորումը կարող է 
կազմված լինել մխոցներից, մեմբրանից կամ օդափոխիչի անվից (գազի ճնշմամբ 
շարժման մեջ դրվող և հաշվիչ մեխանիզմին միացված), սովորական չափիչը 
կազմված է միջնապատով երկու բաժանմունքների տարանջատված տուփից, որի 
յուրաքանյուր բաժանմունք իր հերթին բաժանվում է մեմբրանով, գազը հաջորդաբար 
մտնում և դուրս է գալիս այդ չորս բաժանմունքները (հաշվիչ մեխանիզմն աշխատում 
է մեմբրանի փոփոխական շարժման միջոցով)  

 

Հեղուկների հաշվիչներ` օգտագործվում են խողովակի միջով անցնող հեղուկի 
(տաք կամ սառը ջուր, նավթ, սպիրտ, գարեջուր, գինի, կաթ և այլն) քանակության 
չափման համար (ծավալի միավորներով), ներառվում են կենցաղում, 
գործարաններում օգտագործվող, ստանդարտ (սովորական չափիչների ճշգրտության 
ստուգման համար), հատուկ չափիչները (առավելագույնի չափիչներ, կանխավճարը, 
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գինը հաշվարկող հաշվիչները և այլն) և այլն, ըստ էության կազմված են չափիչ 
սարքավորումից (տուրբին, մեմբրան, մխոց և այլն), հեղուկի թույլտվածքի 
(սովորաբար` մղակ), մատակարարման (անվերջ պտուտակ, բաշխիչ լիսեռ և այլն) 
կարգավորման մեխանիզմից և ինքնագրիչից և/կամ ցուցասարքից (սլաքային կամ 
թմբուկային տիպի)  

- օդափոխիչի թևանվով կամ անվով չափիչներ` անվանվում են նաև արտածական 
չափիչներ (քանի որ հեղուկի ծավալը արտանցվում է նրա արագությունից), 
օդափոխիչի թևանիվը կամ անիվը պտտվում է հեղուկի հոսքին համամասնական 
արագությամբ, ինչն աշխատացնում է հաշվիչ մեխանիզմը 

- մեմբրանային չափիչներ (հարկադրական հաշվիչներ)` համանման են չոր 
գազաչափերին, թուջե գլանը տարանջատված է երկու բաժանմունքների ճկուն 
մեմբրանով, որը բաժանմունքների դատարկման և լցման ժամանակ սեղմվում կամ 
ընդարձակվում է, շարժումն աշխատացնում է հաշվիչի մեխանիզմը  

- հետադարձ- առաջընթաց շարժման մխոցով չափիչներ (հարկադրական չափիչներ)` 
կարող են կազմված լինել գլանի ներսում հետադարձ-առաջընթաց շարժման մեկ կամ 
մի քանի մխոցներից, ինչպես և շոգեշարժիչում, մղակների համակարգը չափվող 
հեղուկը փոփոխականորեն ուղղորդում է մխոցի վերին և ներքին մասերին և բացում 
կամ փակում խցանային ծորակները, հաշվիչ մեխանիզմն աշխատում է մխոցների 
շարժմամբ  

- հարթ մխոցներով չափիչներ (կիսահարկադրական չափիչներ)`մխոցը փոխարինված 
է պտտվող սկառավակով, որը գնդաձև խցիկը բաժանում է երկու հավասար 
բաժանմունքների (փոփոխականորեն դատարկվող և լցվող), հաշվիչի մեխանիզմն 
աշխատում է սկավառակի տատանողական շարժմամբ 

- պտտվող մխոցով կիսահարկադրական չափիչներ` որոշ տեսակները կազմված են 
շառավղային միջնապատով (որը մասնակիորեն ցցվում է խցիկի լայնությամբ) 
հանդերձված գլանաձև աշխատանքային խցիկից (բաժանմունքների լցվելու և 
դատարկվելու դեպքում գլանին հաղորդվում են տատանողական (կիսապտտական) 
շարժումներ, ինչն էլ փոխանցվում է հաշվիչի մեխանիզմին), մյուս տեսակներում 
աշխատանքային խցիկն առանց միջնապատի է և այսպիսով էլիպսաձև մխոցի 
շարժումն ամբողջական պտտական է (որոշ դեպքերում չափիչը կազմված է 
միջնապատով անջատված գնդաձև խցիկում գտնվող առանցքաճոճքային զանգից) 

 

Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ` նախատեսված են սպառվող 
էլեկտրաէներգիայի քանակության (ամպեր -ժամ կամ դրանց բազմապատիկ 
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միավորներով) (քանակի չափիչներ) կամ սպառվող էներգիայի քանակության 
(Վատտ-ժամ կամ դրանց բազմապատիկ միավորներով) (էներգիայի չափիչներ), եթե 
լարումը հաստատուն է, ապա քանակության չափիչները կարելի է չափազատել 
Վատտ-ժամերով (կամ դրան բազմապատիկ միավորներով), որոշները 
նախատեսված են հաստատուն հոսանքի հետ օգտագործման համար, մյուսները` 
փոփոխական 

- շարժիչային հաշվիչներ` ըստ էության կազմված են մեկ կամ մի քանի մակածության 
կոճերից, պպտվող տարրից (ամրանից) (որի պտտման արագությունը 
համամասնական է սպառված էլեկտրաէներգիայի կամ էներգիայի քանակությանը), 
հաշվիչ մեխանիզմից և սլաքից և/կամ թմբուկային ցուցասարքից, սովորաբար 
հանդերձվում են էլեկտրական արգելակով (մրրկային հոսանքների սկզբունքով 
աշխատող), մետաղական արգելակման սկավառակով (որը մեկ կամ ավելի 
հաստատուն մագնիսների բևեռների միջև պտտվելու դեպքում գեներացնում է 
մրրկային հոսանքներ) 

- ստատիկ հաշվիչներ` ըստ էության կազմված են ցուցչային սարքավորմամբ 
հանդերձված էլեկտրոնային ստատիկ ենթահանգույցներից (ինչպես օրինակ` 
բազմապատկիչ), որոնք ստեղծում են սպառվող էլեկտրական էներգիայի 
քանակությանն ուղիղ համեմատական էլեկտրական հոսանք կամ դիմադրություն, 
ցուցչային սարքավորումը կարող է լինել մեխանիկական (սլաքով կամ թմբուկային 
ցուցասարքով) կամ էլեկտրոնային, դրանց թվին են դասվում` վճարման ենթակա 
էներգիայի հաշվիչները, բազմասակագնային հաշվիչները (երկու կամ ավելի 
սակագներով տրվող էլեկտրական էներգիայի համար), առավելագույն բեռնվածքի 
հաշվիչները (տվյալ ժամանակահատվածում միջին բեռնվածքի առավելագույն 
մեծության ցուցանշման համար), գագաթնակետային հաշվիչները (որոշակի 
գագաթային մեծությունից ավելի սպառման ցուցանշման համար), ավելցուկային 
հաշվիչները (համանման են գագաթնակետային հաշվիչներին, սակայն ցույց են 
տալիս նաև հանրագումարային սպառված էներգիան), իմպուլսային հաշվիչները 
(հանդերձված են իմպուլսային հաղորդիչով), ռեակտիվային հաշվիչները, 
ցուցադրական հաշվիչները, հաստատուն հոսանքի հաշվիչները (Վոլտ-ժամերի, 
Ամպեր-ժամերի, Վատտ-ժամերի հաշվիչներ), իմպուլսային մուտքով հաշվիչները 
(իմպուլսային հաշվիչներին միացման համար, հանդերձված են սպառման 
ռեգիստրով և հանրագումարող սարքավորմամբ կամ առավելագույն սարքավորմամբ 
(ցուցչային կամ գրառող) կամ ավելցուկային սարքավորմամբ և այլն), այլ հաշվիչների 
վերահսկման և ստուգաճշտման համար նախատեսված հաշվիչները 

- ծախսաչափերը (հոսքի արագության չափման համար) (26.51.52) 

- հեղուկների պոմպերը (նույնիսկ եթե դրանք հանդերձված են չափիչ 
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սարքավորումներով) (28.13.11) 

- 26.51.63 ենթակարգի սարքերի և սարքվածքների մասերը և պարագաները 
(26.51.84) 

- վոլտաչափերը, ամպերաչափերը, վատտաչափերը և համանման սարքերը, որոնք 
պարզապես չափում են էլեկտրական մեծությունները և նախատեսված չեն սպառվող 
էներգիայի կամ էլեկտրաէներգիայի լրիվ քանակության գրանցման համար (26.51.43) 

26.51.63.300 Գազաչափեր, ներառյալ ստուգաճշտող 
26.51.63.500 Հաշվիչներ հեղուկի, ներառյալ ստուգաճշտող 
26.51.63.700 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող 
26.51.63.710 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող, միաֆազ 
26.51.63.720 Հաշվիչներ էլեկտրաէներգիայի, ներառյալ ստուգաճշտող, բազմաֆազ 
26.51.64 Պտույտների քանակի հաշվիչներ, արտադրանքի քանակի հաշվիչներ, 

սակահաշվիչներ. արագաչափեր և պտուտաչափեր. պարբերադիտակներ 
(ստրոբոսկոպներ)  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հաշվիչներ` ցանկացած տեսակի որևէ միավորի (պտույտների, առարկաների, 
երկարության և այլն) հանրագումարային թվի կամ վճարման ենթակա գումարի 
ցուցանշման համար 

- ժամանակային գործոնի նկատմամբ պտտման կամ գծային արագության 
ցուցանշման սարքեր (պտուտաչափեր և արագաչափեր) 

- պարբերադիտակներ` բոլոր տեսակների, դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում 
անկախ նրանից դրանք պարունակում են ժամացույցի մեխանիզմով գրանցող 
սարքավորում կամ հանդերձված են պարզ մեխանիկական կամ էլեկտրական 
սարքավորմամբ (ազդանշանային սարքի, մեքենայի կառավարման մարմինների, 
արգելակների և այլնի գործողության մեջ դնելու համար) թե ոչ  

- պտույտների թվի հաշվիչներ` մեխանիկական մանրակի (օրինակ` մեքենայի լիսեռի) 
պտույտների թվի հաշվարկման համար, հիմնականում կազմված են շարժաբեր իլից 
(սլաքային կամ թմբկային ցուցասարքին փոխանցմամբ), սովորաբար ունեն հաշվիչը 
զրոյին հետադարձման սարքավորում, պտտվող մանրակին կարող են միացվել 
ուղղակիորեն (որոշ դեպքերում շարժաբերի մեխանիզմը գործողության մեջ է դրվում 
մանրակնի կողմից) կամ հեռակառավարմամբ, շարժաբեր իլը կարող է գործողության 
մեջ դրվել պտտվող մանրակի պտտողական, փոփոխական կամ բաբախող 
շարժմամբ 
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- արտադրանքի հաշվիչներ` կառուցվածքով համանման են պտույտների թվի 
հաշվիչներին, օգտագործվում են, մասնավորապես, երկարության չափման (օրինակ` 
մանվածքային կամ ոլորման մեքենաներում), մեքենայի գործողությունների 
(ավտոմատ կշեռքների, պոմպերի, մանվածքային մեքենայի մաքոքի շարժումների և 
այլն) կամ արտադրատեսակների քանակի (ռոտացիոն տպագրական մեքենայի 
կողմից տրվող տպագրական թերթերի, ժապավենային փոխակրիչների կողմից 
փոխադրվող արտադրատեսակների, թղթադրամների և այլնի) հաշվարկման համար, 
տարբերակում են հետևյալ տեսակները` արտադրանքի էլեկտրոնային հաշվիչներ 
(հաշվարկվող արտադրատեսակները հաշվարկվում են լուսադիոդին ընկնող 
ճառագայթի միջով անցնելու դեպքում` ճառագայթների ընդհատումների քանակով), 
բազմուղի հաշվիչներ (օրինակ` միևնույն մեքենայի վրա աշխատող մի քանի 
օպերատորների ստացքի վերահսկման համար), էլեկտրամագնիսական հաշվիչներ 
(օգտագործվում են ավտոմատ հեռախոսային կայաններում` հեռախոսային կանչերի 
հաշվարկման համար, սովորաբար պարունակում են էլեկտրամագնիս, որը 
գործողության մեջ է դնում գրանցող մեխանիզմը (ցիկլաչափերի տիպի հոլովակներ և 
այլն)` երբ դրա փաթույթի միջով անցնում է էլեկտրական հոսանքի իմպուլս (այն 
տեղաշարժելով մեկ դիրքով)) 

- հաշվիչներ` հաստոցների, շարժիչների և այլնի աշխատաժամանակի ցուցանշման 
համար (ժամանակի հաշվիչներ)` կիրառական առումով իրենցից ներկայացնում են 
աշխատաժամանակով չափազատված պտույտների թվի հաշվիչներ  

- մուտքի քանակի հաշվիչներ` գործարկվում են թանգարանների, սպորտային 
խաղահրապարակների և այլնի մուտքերին տեղադրվող պտտադռնակներից կամ այլ 
հարմարանքներից (այցելուների կամ հանդիսատեսների հաշվարկման համար) 

- բիլիարդի հաշվիչներ` մեխանիկական հաշվիչներ (հոլովակային տիպի և այլն), 
սովորաբար ձեռքի կառավարմամբ, հաշվի գրառման համար 

- սարքեր և սարքավորումներ` ժամանակի փոքր միջակայքերի չափման համար  

- իմպուլսների էլեկտրոնային հաշվիչներ (օրինակ` ավտոբուսներում, գնացքներում և 
այլն` ուղևորների հաշվարկման համար) 

- սակահաշվիչներ` սովորաբար պարունակում են ժամացույցի մեխանիզմ, վճարման 
ենթակա (ժամանակից և հեռավորությունից կախված) գումարի ցուցանշման համար  

- միլաչափեր` պտույտների թվի հաշվիչներ (տրանսպորտային միջոցների համար), 
սովորաբար չափազատվում են գծային միավորներով (կիլոմետր, միլ և այլն), 
մեծամասնությունը համակցված է արագաչափի հետ 
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- քայլաչափեր` (ժամացույցի տիպի մեխանիզմ պարունակող)` օգտագործվում են 
հեռավորությունների մոտավոր չափման համար, կազմված են ճոճանակից (քայլի 
դեպքում անվիկների շղթան տեղաշարժում է մեկ միավորով), անցած ճանապարհը 
հաշվարկվում է կատարված քայլերի և դրանց երկարության թվով  

- ձեռքին պահելու համար նախատեսված հաշվիչներ` սովորաբար ցույց են տալիս 
սևեռված կատեգորիաներով չորսից ավելի թվեր, օգտագործողի կողմից 
համապատասխան հաշվարկվող կատեգորիայի ստեղնի սեղմման և դիսփլեյի 
ակտիվացման համար 

 

- արագաչափեր (տրանսպորտային միջոցի շարժման արագության ցուցանշման 
սարքեր) և պտուտաչափեր (որևէ մարմնի (օրինակ` լիսեռի) պտտման հաճախության 
չափման սարքեր), 26.51.64 ենթակարգի պտույտների թվի հաշվիչներից և 
արտադրանքի հաշվիչներից տարբերվում են նրանով, որ ցույց են տալիս 
պտույտների թվի, արագության, ելքի և այլնի արժեքները միավոր ժամանակում 
(օրինակ` պտույտների թիվ րոպեում, կիլոմետր ժամում, մետր րոպեում), սովորաբար 
տեղակայվում են տրանսպորտային միջոցների (ավտոմեքենաներ, մոտոցիկլներ, 
հեծանիվներ և այլն) կամ մեքենաների (շարժիչներ, տուրբիններ, տպագրական 
մեքենաներ, մանվածքային մեքենաներ և այլն) վրա, կարող են լինել անշարժ կամ 
դյուրակիր, պարզ կամ բազմագործառնական, դիֆերենցիալ (տվյալ դեպքում դրանք 
ցույց են տալիս երկու արագությունների տարբերությունը` տոկոսներով), 
հանրագումարող հաշվիչի կամ ժամակարգավորիչի հետ համակցված և այլն, 
սովորաբար աշխատում են հետևյալ սկզբունքներից որևէ մեկով` 
ժամանակաչափային (չափիչ մեխանիզմը համակցված է ժամացույցի մեխանիզմին, 
երբեմն ժամանակը չափվում է առանձին ժամանակագրիչի միջոցով (տվյալ դեպքում 
այդ երկու սարքերը դասակարգվում են համապատասխան դիրքերում)), 
կենտրոնախույս (զսպանակով պահվող կարգավորիչի ուղղահայաց բազուկը (որից 
կախված են բեռներ) պտտվում է շարժաբեր իլի հետ, կենտրոնախույս ուժով մի կողմ 
նետվող բեռների միջոցով առաջացող կարգավորիչի բազկի շեղման (շեղումը 
հաղորդվում է սարքի սլաքին) հեռավորությունը համամասնական է արագությանը), 
թրթռական (նախատեսված է արագ պտտվող մեքենաների (ինչպես օրինակ` 
տուրբիններ, պոմպեր, ճնշակներ, էլեկտրաշարժիչներ և այլն) համար, մեքենայի 
շրջանակի կամ առանցքակալների մեխանիկական ռեզոնանսն առաջացնում է 
աստիճանավորած լեզվակների տատանումներ (մեքենայի պտույտների թվին 
համապատասխանող հաճախության)), մագնիսական (շարժաբեր իլի հետ պտտվող 
հաստատուն մագնիսների համակարգը մագնիսական դաշտում տեղադրված պղնձե 
կամ ալյումինե սկավառակում գեներացնում է մագնիսների պտտման արագությանը 
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համամասնական մրրկային հոսանք (այսպիսով, սկավառակը ներգրավված է 
շրջանային շարժման մեջ, և նրա շարժումը դանդաղեցվում է սահմանափակիչ 
զսպանակով), սկավառակը միացվում է արագությունը ցուցանշող սլաքի հետ), 
էլեկտրական (հանդերձված են լուսադիոդով կամ աշխատում են մեքենայում 
տեղադրված իմպուլսային գեներատորից), տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև որոշ 
սարքեր, որոնք միաժամանակ գրանցում են արագությունը, հեռավորությունը, 
շարժման և պարապուրդի տևողությունը և այլն 

- պարբերադիտակներ` աշխատող մեխանիզմների (շարժիչների, փոխանցող 
մեխանիզմների, մանվածքային մեքենաների, մետաղամշակման հաստոցների և այլն) 
դիտարկման (կարծես դրանք աշխատում են դանդաղ կամ անշարժ են), կամ 
պտտման կամ հետադարձ- առաջընթաց (տվյալ դեպքում անվանվում են նաև 
պարբերադիտական պտուտաչափեր) շարժման արագության չափման համար, 
աշխատում են դիտարկվող մեխանիզմի տեսանելի անշարժության կամ նվազեցված 
արագության սկզբունքով (սևեռված միջակայքով, հաջորդական կարճ 
դիտարկումների (բռնկումների) միջոցով), դիտարկվող մեխանիզմը կարող է 
մշտապես լուսավորվել (օպտիկական սարքի միջոցով ուսումնասիրելու համար) կամ 
տեղադրվել մթության մեջ և պարբերաբար լուսավորվել ժամանակի կարճ 
հատվածներով (բռնկումներով), արագությունը կարելի է որոշել սկավառակի 
արագության կամ բռնկման հաճախության միջոցով, մշտական լուսավորության 
սկզբունքով աշխատողներն, ըստ էության կազմված են ժամացույցի մեխանիզմից 
(մեկ կամ մի քանի ճեղքերով գործարկվող), արագության կարգավորիչից, 
ակնապակուց և աստիճանավորած (սովորաբար` պտույտ րոպեում) թմբուկից, 
պարբերական լուսավորության սկզբունքով աշխատողները տարբերվում են ըստ 
լույսի բռնկում առաջացնող սարքավորումների, առավել պարզ տեսակները կազմված 
են սովորական լամպից, բռնկումների հաճախությունը կառավարող շարժիչից 
(արագության կարգավորիչով) և աստիճանավորած շրջանաձև սանդղակից 
(գազապարպումային լամպով աշխատողներն ունեն բարդ կառուցվածք և կարող են 
օգտագործվել լուսանկարների ստացման կամ ֆիլմերի պատրաստման համար, 
երբեմն տեղադրվում են անվիկների կամ հոլովակների վրա), բռնկումները կարող են 
կառավարվել բուն մեխանիզմի կողմից, համաժամանակացումն ապահովվում է 
զսպանակային տիպի ընդհատող սարքավորման, լուսադիոդի, 
էլեկտրամագնիսական ռելեի և այլնի միջոցով, պարբերադիտակներն օգտագործվում 
են նաև բժշկությունում` ձայնալարերի տատանումների հետազոտման համար  

Բացառվում է` 

- մանվածքի տեսակավորման կծկման կոճերը և փորձարկումների կամ վերահսկման 
համար նախատեսված և պտույտների թվի հաշվիչ պարունակող համանման 
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սարքերը (26.51.66) 

- ժամացույցի մեխանիզմ ունեցող հաշվիչները` խաղի ժամանակի կամ վճարման 
ենթակա գումարի ցուցանշման համար (33.50.12) 

- գնդիկային կամ սահող տիպի բիլիարդի գծանշիչները (36) 

- հանրագումարող սարքավորումները (28) 

- գազի, հեղուկի կամ էլեկտրականության տրման կամ արտադրության չափիչները 
(26.51.63) 

- օպիսամետրերը և մակերեսաչափերը (26.51.33, 26.51.66) 

- օդային կամ ծովային արագաչափերը (26.51.11, 26.51.12) 

- 26.51.64 ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները 
(26.51.84) 

- լուսա- և կինոխցիկները, որոնք մշտական տեղադրված չեն պարբերադիտակներում 
(2670.12, 26.70.13, 26.70.15) 

26.51.64.300 Հաշվիչներ պտույտների թվի և հաշվիչներ արտադրանքի քանակի, սակահաշվիչներ, 
միլաչափեր, քայլաչափեր և համանման սարքեր 

26.51.64.500 Արագաչափեր և պտուտաչափեր 
26.51.64.530 Արագաչափեր տրանսպոորտային միջոցների համար  
26.51.64.550 Պտուտաչափեր  
26.51.64.700 Պարբերադիտակներ 
26.51.65 Ավտոմատ կարգավորման և կառավարման սարքեր և սարքվածքներ, 

հիդրավլիկական կամ օդաճնշական 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սարքեր և սարքավորումներ` ծախսի, մակարդակի, ճնշման և հեղուկների կամ 
գազերի այլ փոփոխականների ավտոմատ կառավարման համար, ջերմաստիճանի 
ավտոմատ կարգավորման համար, ոչ էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ 
կարգավորման համար, էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ կարգավորիչներ` 
նախատեսված են թվարկված գործոնները ցանկալի մակարդակի բերելու և այդ 
մակարդակում պահելու, իրական մեծության անընդհատ կամ պարբերական չափման 
միջոցով կայուն պահելու համար  

- ջերմապահպանիչներ` ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, 
կիրառվում են, մասնավորապես տներում և այլ շինություններում, վառարաններում, 
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կաթսաներում, ջրատաքացուցիչներում, սառցարաններում, ծխանցքերում, 
գազանցքերում, ջերմային սարքերում և պահարաններում և այլ արդյունաբերական 
կամ լաբորատոր սարքավորանքում, կազմված են ջերմաստիճանի փոփոխության 
նկատմամբ զգայուն տարրից (որի գործողությունը կարող է կախված լինել 
երկմետաղական շերտի (ուղիղ, U-աձև կամ պարուրաձև և այլն) ձևի 
փոփոխությունից, հեղուկի գոլորշու ճնշումից, հեղուկի կամ մետաղական ձողի 
ընդարձակումից, էլեկտրական դիմադրիչից կամ ջերմազույգից (երկմետաղական 
շերտով ջերմապահպանիչներում զգայուն տարրը տեղադրվում է սուզակային 
խողովակում կամ հենամարմնում, մետաղական ձողով ջերմապահպանիչներում` 
սուզակային խողովակում, գոլորշու ճնշմամբ կամ հեղուկային 
ջերմապահպանիչներում` կարող է կազմված լինել հեղուկ պարունակող ճկած 
մեմբրանից կամ մեմբրան, մազանոթային խողովակ և փորձանոթ կամ արմունկ 
պարունակող համակարգից)), թմբուկից, սկավառակից կամ այլ սարքավորումից 
(անհրաժեշտ ջերմաստիճանի նախապես տրման համար), միացնող կամ գործարկող 
սարքավորումից (որը միացնում է ազդանշանը կամ հարմարանքը (սովորաբար 
հեռակառավարման), ինչպես օրինակ` գոլորշու կամ տաք ջրի տրման փականը, 
կաթսայի հրածորանը, օդի լավորակիչը, օդափոխիչը և այլն, կիրառվող հաղորդման 
տիպից (մեխանիկական, էլեկտրական կամ հեղուկով) կախված, հիմնականում 
կազմված են լծակների, զսպանակների և այլնի համակարգից, փականից կամ 
էլեկտրական անջատիչից) 

- ճնշման կարգավորիչներ կամ կոնտրոլերներ (անվանվում են նաև 
ճնշակայունարարներ), կարող են կիրառվել, օրինակ` շարժիչային պոմպի, ճնշակի 
կամ օդաճնշական փականների դիրքարարների աշխատանքի կառավարման համար 
կամ փականների հետ (հեղուկների և գազերի ծախսի, ճնշման և այլնի 
կարգավորման համար), ըստ էության կազմված են ճնշման նկատմամբ զգայուն 
սարքավորումից, կառավարող սարքավորումից (որը համեմատում է (օրինակ` 
կարգավորող զսպանակի միջոցով) կարգավորող ճնշումը դրա սահմանված արժեքի 
հետ) և էլեկտրական հպակից կամ փոքր փականից (որն աշխատեցնում է օժանդակ 
շղթան)  

- սարքեր` հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման և այլ 
փոփոխականների ավտոմատ կարգավորման և ջերմաստիճանի ավտոմատ 
կառավարման համար (որոնք որպես գործառնական բլոկ կազմում են ամբողջապես 
համալրված ավտոմատ կարգավորման համակարգերի մի մասը), միացվում են 
հրամանների կատարումն իրականացնող համապատասխան հարմարանքներին 
(պոմպ, ճնշակ, փական և այլն) ըստ էության կազմված են կարգավորվող 
փոփոխականի չափման սարքվածքից (բաքի ճնշման կամ մակարդակի, շինության 
ջերմաստիճանի և այլն), կարգավորող սարքվածքից (չափվող մեծությունը 
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պահանջվող արժեքի հետ համեմատելու և գործարկման, կանգառի կամ 
աշխատանքային սարքավորումը միացնելու համար), գործարկող, կանգառի կամ 
աշխատանքային սարքավորումից, որոշները կարող են չպարունակել չափման 
սարքավորումներ և անմիջականորեն միացվում են անջատիչի միջոցով (օրինակ` 
նախապես տրված արժեքին հասնելու դեպքում) (նախատեսված են թվարկված 
գործոնները ցանկալի մակարդակի բերելու և այդ մակարդակում պահելու, իրական 
մեծության անընդհատ կամ պարբերական չափման միջոցով կայուն պահելու համար)  

- մակարդակի կարգավորիչներ կամ կոնտրոլերներ (մակարդակի ավտոմատ 
կարգավորման համար), լողանային տիպի կոնտրոլերներում լողանը ներգործում է 
մեմբրանին կամ մագնիսական կամ այլ սարքավորմանը, որն էլ աշխատեցնում է 
էլեկտրական անջատիչը, ինչն էլ իր հերթին միացնում կամ անջատում է պոմպը, 
փականը և այլն, էլեկտրոդային համակարգում հեղուկը միացվում է հողին և 
ձևավորում շղթայի մաս (հողանցվում է նաև տրանսֆորմատորի մի բևեռը) և երբ 
հեղուկի մակերևույթը հպվում է էլեկտրոդին, ապա շղթան փակվում է և գործարկվում 
է ռելեն  

- խոնավության կարգավորիչներ (ջերմային պահարաններում, վառարաններում, 
արտադրամասերում, պահեստներում և այլն խոնավության ավտոմատ 
կարգավորման համար), աշխատանքը պայմանավորված է մազափնջի կամ 
խոնավության նկատմամբ զգայուն այլ տարրի երկարության փոփոխությունից, 
սովորաբար ներառում են ազդանշանային սարքավորում կամ կառավարում են 
համապատասխան սարքի (գոլորշու տրման փական, խոնավարար կամ չորուցիչ, 
լավորակիչ և այլն), որը կարող է փոփոխել խոնավության աստիճանը  

- ջերմաստիճանի կարգավորիչներ` էլեկտրաջեռուցման հարմարանքներում 
(սալօջախներում, գրիլներում, զտման մեքենաներում և այլն) տրված 
ջերմաստիճանների տրման և պահպանման համար, ըստ էության կազմված են 
երկմետաղական թիթեղից, որը սնուցման շղթայի շունտավորող դիմադրիչի 
ջերմությունից ճկվելով աշխատեցնում է անջատիչն, այսպիսով, փակում կամ 
անջատում սնուցման շղթան («միացում» և «անջատում» ժամանակահատվածները 
(հետևաբար նաև ջերմացման տարրերի ջերմաստիճանը) որոշվում է ձեռքի 
կառավարման սկավառակի դիրքով, «լրիվ» դիրքը ստիպում է ջերմացման տարրին 
աշխատել անընդհատ ռեժիմով (ջերմացման սկզբնական փուլում))  

- վառարանի օդային ձգաձողի կարգավորիչներ` օգտագործվում են, օրինակ, օդի 
լավորակման (ջերմաստիճանի, ճնշման և այլնի հիման վրա օդի տրման ավտոմատ 
կարգավորման համար) կամ կենտրոնական ջեռուցման կայանքներում 

 - ծրագրատեխնիկական համալիրներ, որոնք նախատեսված են կազմակերպական –
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տնտեսական գործընթացների կառավարման, արտադրության տեխնոլոգիական 
գործընթացների կառավարման, նախագծման, գիտական հետազոտությունների, 
տվյալների փոխանցման (ինտեգրացված համակարգերում), ոչ արդյունաբերական 
ոլորտներում տեղեկատվության մշակման, արտադրանքի վերահսկման և 
արդյունաբերական փորձարկումների ավտոմատացման համար, ներառվում են նաև 
էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ կարգավորիչները և ոչ էլեկտրական 
մեծությունների ավտոմատ կարգավորման սարքերը (որոնց աշխատանքը 
պայմանավորված է կարգավորվող գործոնից կախված էլեկտրական երևույթի 
փոփոխության վրա), տվյալ դիրքի ավտոմատ կարգավորիչները նախատեսված են 
ամբողջապես համալրված ավտոմատ կարգավորման համակարգերում 
օգտագործելու համար (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեծությունը նախապես 
տրված արժեքին բերելու և փաստացի արժեքի մշտական չափման միջոցով կայուն 
պահելու համար) և ըստ էության կազմված են միասնական ամբողջություն և 
գործառնական բլոկ կազմող հետևյալ մասերից` չափիչ սարքվածք (տվիչ, 
կերպափոխիչ, դիմադրության փորձասարք, ջերմազույգ և այլն` կարգավորվող 
փոփոխականի փաստացի արժեքը որոշելու և համամասնական էլեկտրական 
ազդանշանի կերպափոխելու համար), էլեկտրական կառավարող սարքվածք (չափվող 
մեծությունը համեմատում է պահանջվող արժեքի հետ և տալիս ազդանշան 
(սովորաբար մոդուլացված հոսանքի տեսքով)), միացնող, կանգառի կամ գործարկող 
սարքվածք (հպակներ, շղթայի անջատիչներ կամ ընդհատիչներ, դարձկեն (երբեմն 
նաև` ռելեական) փոխարկիչներ, որոնք կառավարող սարքվածքից ստացված 
ազդանշանին համապատասխան գործարկչին տալիս են հոսանք), ավտոմատ 
կարգավորիչները միացվում են էլեկտրական, օդաճնշական կամ հիդրավլիկական 
գործարկչին, որը կարգավորվող փոփոխականը վերադարձնում է պահանջվող 
արժեքին (գործարկիչ կարող են հանդիսանալ աղեղային վառարանի էլեկտրոդների 
միջև բացակի կարգավորման համար նախատեսված սևեռակները, կաթսայում, 
վառարանում և այլն ջրի կամ գոլորշու տրման կարգավորման համար նախատեսված 
մեքենայավորած փականը), էլեկտրոնային կարգավորիչներն աշխատում են 
էլեկտրական սկզբունքով այլ ոչ էլեկտրամեխանիկական (բնութագրական հատկանիշ 
են հանդիսանում կիսահաղորդիչները (տրանզիստորներ) կամ ինտեգրալային 
սխեմաները) և օգտագործվում են ոչ միայն էլեկտրական մեծությունների (լարում, 
հոսանք, հաճախություն, հզորություն) այլև րոպեում պտույտների թվի, պտտական 
մոմենտի, քարշային լարման, մակարդակի, ճնշման, ծախսի կամ ջերմաստիճանի 
համար  

 

Բացառվում է` 
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- ավտոմատ կարգավորիչների առանձին ներկայացված սարքավորումները 
(միասնական ամբողջություն և գործառնական բլոկ չկազմող) (օրինակ` էլեկտրական 
չափիչ սարքավորումները (26.51.51, 26.51.52, 26.51.4), միացնող, կանգառի և 
գործարկող սարքավորումները (26.51.2)) 

- գործարկիչները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 
(օրինակ` կարգավորվող գործարկիչները` 28.22.1, մեքենայացված կամ սոլենոիդային 
թականը` 28.14.1, էլեկտրամագնիսական դիրքարարը` 25.99.29 և այլն), պայմանով, 
որ դրանք հատուկ նախատեսված չեն բացառապես տվյալ դիրքի սարքերի հետ 
կիրառման համար  

- լարման կամ հոսանքի կարգավորիչի հետ մեկ հենամարմնում համակցված և 
ներքին այրման մխոցային շարժիչի հետ համատեղ օգտագործման համար 
նախատեսված անջատոցները (29.31.2) 

- «ծրագրավորվող կոնտրոլերները» (27.12.31) 

- հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման և այլ փոփոխականների 
ավտոմատ կարգավորման և ջերմաստիճանի ավտոմատ կառավարման սարքերի և 
սարքավորումների` հրամանների կատարումն ապահովող առանձին ներկայացված 
համապատասխան հարմարանքները (մեխանիկական, հիդրավլիկական, 
օդաճնշական կամ էլեկտրական կառավարման) (դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում, օրինակ` պոմպերը կամ ճնշակները (28.13), 
փականները (28.14) և այլն), պայմանով, որ դրանք հատուկ նախատեսված չեն 
բացառապես տվյալ դիրքի սարքերի հետ կիրառման համար  

- «ջերմաստատիկ» կամ «ջերմապահպանիչ» շոգեհան սարքերը, պահարանները և 
այլն, որոնցում ջերմաստիճանը ջերմապահպանիչի միջոցով պահվում է հաստատուն 
մակարդակի վրա (դասակարգվում են համապատասխան դասերում) 

- ջերմաստատիկ կարգավորվող փականները (28.14) 

- ճնշումը նվազեցնող փականները, որոնք երբեմն անվանվում են նաև «ճնշման 
կարգավորիչներ» (28.14.11) 

- 26.51.65  կարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.51.85) 

26.51.65.300 Ճնշակայունարարներ 
26.51.65.500 Սարքեր և սարքավորումներ ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման համար, 

հիդրավլիկական կամ օդաճնշական  
26.51.66 Չափման կամ վերահսկման սարքեր, գործիքներ և մեքենաներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տրամատային ցուցադրիչներ, չափման և վերահսկման սարքեր, հարմարանքներ և 
մեքենաներ (այդ թվում` օպտիկական)  

- մեխանիկական մանրակների հավասարակշռման մեքենաներ (դինամիկական, 
ստատիկ կամ էլեկտրոնային համաչափող սարքավորմամբ), օրինակ` խարիսխների, 
ռոտորների, արմնկաձև լիսեռների, շարժաթևերի, պտուտակների լիսեռների, 
անիվների, թափանիվների, դինամիկական մեքենաներում մանրակները պտտվում 
են երկու առացքակալային հենակների վրա կամ կենտրոնների միջև, 
հավասարակշռախախտումը չափվում է մեխանիկական եղանակով, ստատիկ 
մեքենաները գործում են ճոճման սկզբունքով, հավասարակշռախախտումը չափվում է 
գծային կամ շրջանաձև սանդղակների վրա (դինամիկական մեքենաներից 
տարբերվում են նրանով, որ հավասարակշռվող մանրակը չի պտտվում), 
հավասարակշռախախտումը փոխհատուցվում է հակակշիռներով կամ նյութի 
հեռացմամբ, էլեկտրոնային համաչափող սարքավորմամբ հանդերձված 
մեքենաներում անհամաչափության պատճառով առաջացող տատանումները 
դետեկտացվում են հատուկ զգայուն տարրով և այնուհետև ուժեղացվում  

- հավասարակշռող մեքենաներ` մետաղահատ հաստոցների (օրինակ` գայլիկոնման 
հաստոցների) հետ տեղակայվող` օգտագործվում են բացառապես 
հավասարակշռախախտման ուղղման համար  

- շարժիչների, էլեկտրական գեներատորների, պոմպերի, արագաչափերի, 
պտուտաչափերի և այլնի փորձատեղերը (փորձարկման ստենդները), որոնք 
կազմված են շրջանակից և չափիչ կամ ստուգաճշտված սարքավորումից  

- փորձատեղեր` դիզելային շարժիչների վառելիքի ներցայտման պոմպերի ստուգման 
համար` բոլոր հիմնական բաղադրիչները տեղակայված են փորձատեղի վրա, ունեն 
էլեկտրաշարժիչ ու բոցամուղ և աստիճանավորած ապակե խողովակներ ներառող 
սարքավորում` բոցամուղների տարրերի արտադրողականության ստուգման համար, 
կարող են նաև սարքավորվել վառելիքի ներցայտման ճշգրիտ համաժամության 
ստուգման օժանդակ սարքավորմամբ (պարբերադիտակով) 

- լաբորատոր հարմարանքներ` վառելիքի փորձարկման (հատկապես` կերոսինի 
օկտանային թվի կամ դիզելային վառելիքի ցետանային թվի չափման) համար 
օգտագործվողների տիպի, սովորաբար կազմված են ներքին այրման շարժիչից, 
դինամոմեքենայից, վառքի գեներատորից, ջերմադիմադրիչներից, չափիչ սարքերից 
(ջերմաչափեր, ճնշաչափեր, վոլտաչափեր, ամպերաչափեր և այլն) 
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- ավտոմեքենայի շարժիչի փորձարկման և կարգավորման սարքեր` վառքի 
համակարգի բոլոր մանրակների (ինդուկտիվության կոճերի, վառքի մոմերի, 
կոնդենսատորների, մարտկոցների և այլն) ստուգման, կարբյուրատորի լավագույն 
դիրքի որոշման (արտանետվող գազերի անալիզի միջոցով) կամ գլաններում 
սեղմման աստիճանի չափման համար  

- տրամատային ցուցադրիչներ` կիրառվում են տարատեսակ օբյեկտների 
(ատամնանիվների և ատամնավոր լիսեռիկների (փոքր չափերի մեխանիզմների 
համար), պտուտակների, ներպարուրակիչների, պարուրակների և այլնի տեսքով 
հատվող նախապատրաստվածքների) չափերի և ձևի վերահսկման կամ 
մակերևույթների հետազոտման համար, մինչ հենակալի վրա տեղադրված նմուշի 
վրա ուղղորդելը լամպի լույսը հավաքվում է փնջում, նմուշի պատկերն ուրվագծվում է 
ճառագայթում և մի քանի անդրադարձումներից հետո հատվածակողմերի 
հավաքածուի (որը սովորաբար ներկառուցված է ցուցադրիչում) միջոցով 
պրոյեկտվում էկրանի վրա (որոշները հանդերձվում են միջանկյալ հենակալներով, 
որի վրա տեղադրվում է չափանմուշային մանրակը) 

- օպտիկական համեմատիչներ կամ աստիճանավորած սանդղակով համեմատիչներ` 
պատրաստվող մանրակի չափերի վերահսկման համար (չափանմուշային մանրակի 
հետ համեմատմամբ), արանքաչափիչի շարժումը մեծացվում է օպտիկական 
սարքավորմամբ (պտտվող հայելու սկզբունք) 

- համեմատիչ ստենդեր` երկարացման, երկարության, մակերևույթի և այլնի 
վերահսկման համար, կազմված են սեղանից, շրջանակից, սահող սայլակից և երկու 
տեղակայված միկրոչափական մանրադիտակներից  

- չափիչ ստենդեր մեծ մանրակների, պարուրակային տրամաչափերի, մոդուլային 
ֆրեզների, պարուրակով լիսեռների (խառատային հաստոցների համար), 
լայնադրակների և այլնի համար, կազմված են շրջանակից, սեղանից, 
մանրադիտակից (դիտման համար), երկու միկրոչափական մանրադիտակներից, 
պրոյեկցիոն սարքից 

- ինտերֆերաչափեր` հարթ մակերևույթների վերահսկման համար, հիմնված են լույսի 
ինտերֆերենցման սկզբունքի վրա, պարունակում են օպտիկական թիթեղ և 
միկրոչափական տրամախաչվող թելքերով ոսպնյակներ` ինտերֆերենցային շերտերի 
չափման համար  

- օպտիկական սարքեր` մակերևույթների վիճակի փորձարկման համար 
(հատվածակողմերի և ոսպնյակների միջոցով) 

- արագագործ իմպուլսային դիֆերենցիալ արանքաչափիչներով և օպտիկական 
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դիտման սարքվածքով հանդերձված սարքեր` տրամատների և մակերևույթների 
վիճակի լուսանկարչական գրանցման և չափման համար 

- ուղղող խոշորադիտակներ` ստենդերի ուղղվածության և հաստոցների 
ենթակիրների վերահսկման և մետաղական կառուցվածքների չափման համար` 
գործում են կոլիմացիայի և ավտոկոլիմացիայի հիման վրա, պարունակում են 
խոշորադիտակ և կոլիմատոր կամ հայելի 

- օպտիկական քանոններ` հարթությունից շեղման չափման համար, պարունակում են 
յուրաքանչյուր ծայրում հատվածակողմ և ոսպնյակ ունեցող քանոն և արանքաչափիչ 
պարունակող ակնապակիով մանրաչափ  

- մանրաչափական ընթերցող սարքեր` մետաղահատ հաստոցների սեղանների 
շարժման վերահսկման համար, պարունակում են մանրաչափական սարքավորում 
(սանդղակների միլիմետրական բաժանումների ընթերցման համար)  

- օպտիկական անկյունաչափեր կամ անկյունների չափանշման սարքավորումներ` 
նախատեսված են սրման ժամանակ ատամների կամ սայրերի սրած անկյունների 
ստուգման համար, պարունակում են օպտիկական սարքավորում (օբյեկտիվով, 
հայելիներով և անկյան ընթերցման շրջանաձև սանդղակով) կամ օբտուրատորային 
համակարգ (հայելիով և կարգավորվող ակնապակով) 

- կիզակետային հեռավորության չափիչներ`աչքի ոսպնյակների չափման համար  

- էլեկտրոնային սարքերը, հարմարանքները և մեքենաները նախատեսված են 
երկարության, հեռավորության, տրամագծի, շառավղի, կորության, անկյան, 
թեքության, ծավալի, մակերևույթի անհարթության չափման համար  

- մակերեսաչափեր` հարթ մակերեսների (օրինակ` գծագրերի, տրամագրերի, 
կաշիների կամ մորթիների վրա) չափման համար, չափման սարքավորման հետ 
զուգակցված հետևող կետը շարժվում է չափվող մակերեսի եզրագծով  

- ինտեգրիչներ, ներդաշնակ վերլուծիչներ և այլ սարքեր` հիմնված են 
մակերեսաչափական սկզբունքի վրա, ծավալի, իներցիայի մոմենտի և այլնի չափման 
համար 

- գլխի եզրագծերի չափիչներ` թղթի թերթի սորատման միջոցով, օգտագործվում են 
գլխարկակարերի կողմից  

- համեմատիչներ (շրջանաձև սանդղակի վրա ցուցանշմամբ), միկրոչափական 
սարքավորումներ, էլեկտրոնային, օպտոէլեկտրոնային և օդաճնշական տվիչներ (այդ 
թվում` ավտոմատ) և համանման տվիչներով այլ սարքեր ու սարքավորումներ` 
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երկարության, անկյունների և այլ երկրաչափական մեծությունների չափման համար  

- գրանցող համեմատիչներ և մեխանիկական սարքավորմամբ հանդերձված 
համեմատիչներ, որոնք զանգվածային կարգով արտադրվող մանրակները 
տեղափոխում են համեմատիչի վրա և հեռացնում արատավոր մանրակները 

- չափիչ սյուներ` արտադրական գործընթացի ժամանակ անկյունարդների, 
բարձրության և այլնի վերահսկման համար 

- սինուսոիդային ձողեր և կարգավորվող աղյուսակներով սինուսոիդային ձողեր` 
անկյունների վերահսկման համար  

- պղպջակային հարթաչափեր` ներառյալ` մանրաչափական կարգավորվող 
հարթաչափեր (ներկառուցված մանրաչափով պղպջակային հարթաչափեր), բլոկային 
հարթաչափեր (երկու հարթաչափերով մետաղական շրջանակ) և հեղուկային 
հարթաչափեր (հիմնված են հաղորդակից անոթների սկզբունքի վրա) 

- թեքաչափեր (սլաքներով կամ ցանցերով, թեքաչափեր- քանոններ, թեքաչափեր- 
անկյունաչափեր)` հորիզոնական հարթության նկատմամբ մակարդակի վերահսկման 
կամ մակերևույթի թեքության չափման համար 

- ուղղալարեր  

- գնդաչափեր (գնդաձև մակերևույթների (ոսպնյակների, հայելիների և այլն) 
կորության չափման համար), ըստ էության կազմված են երեք ցցաձողերից 
բաղկացած հիմքից (հավասարակողմ եռանկյան անկյուններին համապատասխանող 
անկյուններով), բաժանարար քանոնից և մանրաչափական պտուտակից 
(արանքաչափիչով), այլ տեսակները (օպտիկական ոսպնյակների չափիչները) կարող 
են հանդերձվել կորության ուղղակի ցուցանշման շրջանաձև սանդղակով  

- ստուգանմուշներ  

- բազմաչափ չափիչ սարքավորանք` ներառյալ մեքենաների տարբեր մասերի և 
մանրակների չափերի վերահսկման (ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով) համար 
կիրառվող կոորդինատային չափիչ մեքենաները  

- մեքենաներ` կենտրոնավորման համար (օգտագործվում է օպտիկների կողմից), 
նախատեսված են ոսպնյակի առանցքի և կենտրոնի որոշման և մականշման համար  

- մանրաչափական ստուգանմուշային չափիչ մեքենաներ (հիմնված են մանրաչափի 
սկզբունքի վրա), կազմված են անշարժ հետևի կոճղակից (հպակային ցուցասարքով) 
և կարգավորվող առջևի կոճղակից (մանրաչափական պտուտակով) 
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- սարքեր` տատանումների, թրթռման ընդարձակման, հարվածի չափման և 
դետեկտացման համար, օգտագործվում են հաստոցներում, կամուրջներում, 
ամբարտակներում և այլն 

- սարքեր` մանածագործվածքների վերահսկման համար, օրինակ` մանվածքի 
տեսակավորման փաթաթման կոճեր (որոշակի երկարության մանվածքի կամ բրդի 
ոլորաթելի ստացման համար) (այդ թվում` ձգվածության կարգավորիչով, հաշվիչով և 
զանգով), ոլորքաչափեր և ոլորքագրիչներ (մանվածքի ոլորքի որոշման համար), 
լարումաչափեր (մանածագործվածքային (հինման, փաթաթման, մանածագործական) 
մեքենաներում մանվածքի ձգվածության չափման համար), մանվածքի 
կանոնավորության (թմբուկին կամ տախտակին փաթաթման միջոցով) ստուգման 
սարքեր (սովորաբար պարունակում են գալարների միջև միջակայքերի հսկման 
սարքավորում)  

- սարքեր մակերևութային վերջնամշակման փորձարկման համար և մեքենաներ` 
մակերևույթի վիճակի չափանշման համար (մեխանիկական կամ օդաճնշական տիպի 
մեքենաներում չափանշումն իրականցվում է պինդ հպակային սլաքի կամ օդային 
շիթերի միջոցով), էլեկտրական սարքերում շափյուղյա կամ ալմաստե տվիչը 
շարժվում է փորձարկվող մակերևույթի վրա և դրա բոլոր անհարթությունները 
կերպափոխում էլեկտրական ներուժի (պիեզաէլեկտրական բյուրեղների միջոցով կամ 
անուղղակիորեն (երբ փոփոխվում է կոնդենսատորի ունակությունը կամ կոճի 
ինդուկտիվությունը)), որն այնուհետև ուժեղացվում և չափվում է, ինչպես նաև 
համեմատվում ստուգանմուշի հետ  

- մեքենաներ` փոխանցիչների փորձարկման համար` դրանցում օգտագործվում է 
օրինակ` լծակային ուժեղարար համակարգ` ձևանմուշների, ատամների և 
հոլովակային հպակների միջև հեռավորության և այլնի (գլանաձև ուղիղ 
ատամնանիվների և կոնաձև ատամնանիվների վրա), քայլի և այլնի (պարուրակերպ 
ատամնանիվների, որդնակային փոխանցիչների վրա) փորձարկման համար  

- սարքեր` խեցեգործական վառարանից թրծման ընթացքում վերցված կավե և այլ 
նմուշների նստման փորձարկման (թրծման ընթացքի որոշման) համար 
(հրադիտակներ), երբեմն համանման են չափակարկիններին, սակայն 
ստուգաճշտվում են կամայական միավորներով  

- սարքեր` անկանոն մակերևույթների չափման համար (ինչպես օրինակ` կաշիների և 
մորթիների), լուսաէլեկտրական գործընթացի միջոցով (լուսադիոդի հոսանքի 
տարբերությունը կախված է նրանից, թե լուսավորված ապակու թերթը որքան 
հավասարաչափ է ծածկվում անթափանցիկ չափվող մակերևույթով) 

- սարքեր` թելքի տրամագծի չափման համար` նախորդ պարբերությունում 
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նկարագրված լուսաէլեկտրական գործընթացի միջոցով 

- սարքեր` մետաղական թերթերի կամ գլոցահաստոցների շերտերի և այլնի 
հաստության անընդհատ չափման և վերահսկման համար  

- անդրաձայնային սարքեր` հաստության չափման համար (հնարավորություն են 
տալիս նյութը դիտարկել միայն մեկ կողմից)  

- սարքեր` բեկվածքների, խզվածքների, ճեղքվածքների և այլ արատների 
հայտնաբերման համար (ձողերում, խողովակներում, տրամատներում, 
մեխանիկական մշակման ենթարկված նյութերում (պտուտակներ, ասեղներ և այլն) և 
այլն), գործում են էլեկտրոնա-ճառագայթային էկրանի վրա պատկերի դիտման 
(մագնիսական փոփոխություններից ստացվող) կամ աստիճանավորած սանդղակին 
ցուցանշվող մագնիսական թափանցելիության փոփոխության ուղղակի ընթերցման 
կամ անդրաձայնային ալիքների (տվյալ համակցությունում ներառվում են զոդված 
միացությունների վերահսկման անդրաձայնային սարքերը, որոնք գործում են այն 
սկզբունքով, համաձայն որի ճառագայթը շեղվում է անդրաձայնային ալիքի անցման 
մակերևույթի ցանկացած խզվածքի դեպքում և այսպիսով արատները կարելի է չափել 
ճառագայթի թուլացման դիտարկման կամ անդրադարձման մեթոդների միջոցով, 
դիտարկումները կարելի է իրականացնել էկրանի վրա) օգտագործման հիման վրա  

- հատուկ սարքեր` ժամացույցների կամ ժամացույցների մանրակների վերահսկման 
համար, ներառում են` պարույրների հսկման սարքերը, ամպլիտուդի չափիչները 
(ճոճանի տատանումների ամպլիտուդի վերահսկման համար, ճոճանի շարժմամբ 
ընդհատվող լուսային ճառագայթը պրոյեկտվում է լուսադիոդին և ցույց տալիս 
ամպլիտուդի չափը), տատանաչափերը (ամբողջապես համալրված ժամացուցի 
մեխանիզմների փորձարկման և ստուգման համար, ժամացույցի մեխանիզմը 
տեղադրվում է բարձրախոսին և ժամացույցի յուրաքանչյուր տկտկոցով առաջացող 
ներուժը ուժեղացումից հետո հաղորդվում է երկու էլեկտրոդներին, էլեկտրոդներից 
մեկը սարքավորված է սուր ծայրապանակով և այսպիսով, գրանցումները սորատվում 
են թղթե ժապավենի վրա), ժամացույցների վերջնական ստուգման սարքերը (գործում 
են նույն սկզբունքով, ինչ տատանագրիչները, սակայն կարող են նաև հանդերձվել 
էլեկտրոնաճառագայթային տատանացույցներով)  

- հատուկ էլեկտրական սարքեր` լարումների և ձևախախտումների չափման համար, 
հիմնված են, օրինակ, բեռնվածքի ենթարկվող մետաղալարի դիմադրության 
փոփոխության (ձևախախտումների չափման սարքեր), հատուկ կառուցված 
էլեկտրոդների միջև ունակության փոփոխության կամ ճնշման ենթարկվող քվարցե 
կամ համանման բյուրեղների կողմից ստեղծվող էլեկտրական ներուժների 
սկզբունքների վրա  
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- ուժաչափեր` հիդրավլիկական մամլիչների, գլոցահաստոցների, նյութերի 
փորձարկման մեքենաների և այլնի քարշային լարման ազդեցությամբ առաջացող 
սեղմման չափման, ինչպես նաև բեռնվածքի տակ փորձարկումների համար, 
սովորաբար կազմված են բեռնվածքի ամրացման համար նախատեսված 
մետաղական մասից (գլան, օղակներ և այլն) և զանգվածի միավորներով 
աստիճանավորած չափիչ սարքից (մետաղական մարմնի փոփոխությունների 
գրանցման համար) 

- բեռնվածքի տարրեր` կիրառված ուժեղացումը (ներառյալ քաշը) կերպափոխում են 
լարման համամասնական փոփոխությունների (որոնք այնուհետ դետեկտացվում են 
չափման, կառավարման, կշռման և այլ սարքերով և արտահայտվում անհրաժեշտ 
միավորներով)  

- էլեկտրոնային ժամանակագրիչներ և ժամանակացույցներ` էլեկտրական հպման 
տևողության չափման համար, կազմված են (հպակի փակ լինելու դեպքում բարձր 
դիմադրության միջոցով լիցքավորվող) կոնդենսատորից, չափումն իրականացվում է 
ժամանակի միավորներով չափանշված լամպային վոլտաչափի վրա  

 

Բացառվում է` 

- լաբորատորիաներում օգտագործվող` մակերևույթի հարթության ստուգման 
ինտերֆերաչափերը (26.51.53) 

- ձեռքում օգտագործման համար նախատեսված, շրջանաձև սանդղակով 
համեմատիչները (26.51.33) 

- տեղագրական նկարահանումների նպատակների համար նախատեսված հատուկ 
հարթաչափերը (26.51.12) 

- տեղագրական նկարահանումներում` տեղանքի բարձրության ստուգաճշտման 
համար օգտագործվող սարքերը ( անվանվում են նաև թեքաչափեր) (26.51.12) 

- էլեկտրական դիմադրիչները, որոնք անվանվում են նաև «տենզոտվիչներ» 
(27.90.60) 

- նյութերի հատկությունների փորձարկման համար նախատեսված ուժաչափերը 
(26.51.62) 

- մակերևույթի մշակման ձևի և մաքրության վերահսկման համար ստանդարտ 
օպտիկական թիթեղները (26.70.16) 
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- բեկման գործակիցների չափման ինտերֆերաչափերը (26.51.53) 

- 26.1 խմբի, 26.51.1-26.51.6 կարգերի և 26.70 ենթախմբի սարքերը և 
սարքավորումները  

- 26.51.66 ենթակարգի սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների մասերը և 
պարագաները (26.51.82) 

- սպիրտաչափեր 

26.51.66.100 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար  
26.51.66.150 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար, ավտոմեքենաների 

համար 
26.51.66.190 Հաստոցներ հավասարակշռող, մեխանիկական մասերի համար, այլ 
26.51.66.200 Փորձատեղեր  
26.51.66.230 Փորձատեղեր ավտոմեքենաների համար  
26.51.66.290 Փորձատեղեր այլ 
26.51.66.300 Պրոյեկտորներ տրամատային  
26.51.66.400 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.51.66.430 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ավտոմեքենաների համար  
26.51.66.490 Սարքեր օպտիկական և հարմարանքներ չափման կամ վերահսկման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում, այլ 
26.51.66.500 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 

կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային  
26.51.66.530 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 

կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային, եռաչափ  
26.51.66.590 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 

կամ վերահսկման համար, էլեկտրոնային, այլ  
26.51.66.700 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման 

համար, էլեկտրոնային, այլ  
26.51.66.730 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման 

համար, անդրաձայնով, մրրկահոսանքներով և համանման եղանակներով, 
էլեկտրոնային  

26.51.66.790 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, նյութերի չափման կամ վերահսկման 
համար, էլեկտրոնային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

26.51.66.800 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 
կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային  

26.51.66.830 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 
կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային, առանց կարգավորող 
սարքավորումների  

26.51.66.890 Սարքեր, հարմարանքներ և մեքենաներ, երկրաչափական մեծությունների չափման 
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կամ վերահսկման համար, ոչ էլեկտրոնային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

26.51.7 Ջերմապահպանիչներ (թերմոստատներ), ճնշման կայունարարներ, ավտոմատ 
կարգավորման կամ կառավարման համար այլ սարքեր ու սարքվածքներ  

26.51.70 Ջերմապահպանիչներ (թերմոստատներ), ճնշման կայունարարներ, ավտոմատ 
կարգավորման կամ կառավարման համար այլ սարքեր ու սարքվածքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սարքեր և սարքավորումներ` ծախսի, մակարդակի, ճնշման և հեղուկների կամ 
գազերի այլ փոփոխականների ավտոմատ կառավարման համար, ջերմաստիճանի 
ավտոմատ կարգավորման համար, ոչ էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ 
կարգավորման համար, էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ կարգավորիչներ` 
նախատեսված են թվարկված գործոնները ցանկալի մակարդակի բերելու և այդ 
մակարդակում պահելու, իրական մեծության անընդհատ կամ պարբերական չափման 
միջոցով կայուն պահելու համար  

- ջերմապահպանիչներ` ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, 
կիրառվում են, մասնավորապես տներում և այլ շինություններում, վառարաններում, 
կաթսաներում, ջրատաքացուցիչներում, սառցարաններում, ծխանցքերում, 
գազանցքերում, ջերմային սարքերում և պահարաններում և այլ արդյունաբերական 
կամ լաբորատոր սարքավորանքում, կազմված են ջերմաստիճանի փոփոխության 
նկատմամբ զգայուն տարրից (որի գործողությունը կարող է կախված լինել 
երկմետաղական շերտի (ուղիղ, U-աձև կամ պարուրաձև և այլն) ձևի 
փոփոխությունից, հեղուկի գոլորշու ճնշումից, հեղուկի կամ մետաղական ձողի 
ընդարձակումից, էլեկտրական դիմադրիչից կամ ջերմազույգից (երկմետաղական 
շերտով ջերմապահպանիչներում զգայուն տարրը տեղադրվում է սուզակային 
խողովակում կամ հենամարմնում, մետաղական ձողով ջերմապահպանիչներում` 
սուզակային խողովակում, գոլորշու ճնշմամբ կամ հեղուկային 
ջերմապահպանիչներում` կարող է կազմված լինել հեղուկ պարունակող ճկած 
մեմբրանից կամ մեմբրան, մազանոթային խողովակ և փորձանոթ կամ արմունկ 
պարունակող համակարգից)), թմբուկից, սկավառակից կամ այլ սարքավորումից 
(անհրաժեշտ ջերմաստիճանի նախապես տրման համար), միացնող կամ գործարկող 
սարքավորումից (որը միացնում է ազդանշանը կամ հարմարանքը (սովորաբար 
հեռակառավարման), ինչպես օրինակ` գոլորշու կամ տաք ջրի տրման փականը, 
կաթսայի հրածորանը, օդի լավորակիչը, օդափոխիչը և այլն, կիրառվող հաղորդման 
տիպից (մեխանիկական, էլեկտրական կամ հեղուկով) կախված, հիմնականում 
կազմված են լծակների, զսպանակների և այլնի համակարգից, փականից կամ 
էլեկտրական անջատիչից) 
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- ճնշման կարգավորիչներ կամ կոնտրոլերներ (անվանվում են նաև 
ճնշակայունարարներ), կարող են կիրառվել, օրինակ` շարժիչային պոմպի, ճնշակի 
կամ օդաճնշական փականների դիրքարարների աշխատանքի կառավարման համար 
կամ փականների հետ (հեղուկների և գազերի ծախսի, ճնշման և այլնի 
կարգավորման համար), ըստ էության կազմված են ճնշման նկատմամբ զգայուն 
սարքավորումից, կառավարող սարքավորումից (որը համեմատում է (օրինակ` 
կարգավորող զսպանակի միջոցով) կարգավորող ճնշումը դրա սահմանված արժեքի 
հետ) և էլեկտրական հպակից կամ փոքր փականից (որն աշխատեցնում է օժանդակ 
շղթան)  

- սարքեր` հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման և այլ 
փոփոխականների ավտոմատ կարգավորման և ջերմաստիճանի ավտոմատ 
կառավարման համար (որոնք որպես գործառնական բլոկ կազմում են ամբողջապես 
համալրված ավտոմատ կարգավորման համակարգերի մի մասը), միացվում են 
հրամանների կատարումն իրականացնող համապատասխան հարմարանքներին 
(պոմպ, ճնշակ, փական և այլն) ըստ էության կազմված են կարգավորվող 
փոփոխականի չափման սարքվածքից (բաքի ճնշման կամ մակարդակի, շինության 
ջերմաստիճանի և այլն), կարգավորող սարքվածքից (չափվող մեծությունը 
պահանջվող արժեքի հետ համեմատելու և գործարկման, կանգառի կամ 
աշխատանքային սարքավորումը միացնելու համար), գործարկող, կանգառի կամ 
աշխատանքային սարքավորումից, որոշները կարող են չպարունակել չափման 
սարքավորումներ և անմիջականորեն միացվում են անջատիչի միջոցով (օրինակ` 
նախապես տրված արժեքին հասնելու դեպքում) (նախատեսված են թվարկված 
գործոնները ցանկալի մակարդակի բերելու և այդ մակարդակում պահելու, իրական 
մեծության անընդհատ կամ պարբերական չափման միջոցով կայուն պահելու համար)  

- մակարդակի կարգավորիչներ կամ կոնտրոլերներ (մակարդակի ավտոմատ 
կարգավորման համար), լողանային տիպի կոնտրոլերներում լողանը ներգործում է 
մեմբրանին կամ մագնիսական կամ այլ սարքավորմանը, որն էլ աշխատեցնում է 
էլեկտրական անջատիչը, ինչն էլ իր հերթին միացնում կամ անջատում է պոմպը, 
փականը և այլն, էլեկտրոդային համակարգում հեղուկը միացվում է հողին և 
ձևավորում շղթայի մաս (հողանցվում է նաև տրանսֆորմատորի մի բևեռը) և երբ 
հեղուկի մակերևույթը հպվում է էլեկտրոդին, ապա շղթան փակվում է և գործարկվում 
է ռելեն  

- խոնավության կարգավորիչներ (ջերմային պահարաններում, վառարաններում, 
արտադրամասերում, պահեստներում և այլն խոնավության ավտոմատ 
կարգավորման համար), աշխատանքը պայմանավորված է մազափնջի կամ 
խոնավության նկատմամբ զգայուն այլ տարրի երկարության փոփոխությունից, 
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սովորաբար ներառում են ազդանշանային սարքավորում կամ կառավարում են 
համապատասխան սարքի (գոլորշու տրման փական, խոնավարար կամ չորուցիչ, 
լավորակիչ և այլն), որը կարող է փոփոխել խոնավության աստիճանը  

- ջերմաստիճանի կարգավորիչներ` էլեկտրաջեռուցման հարմարանքներում 
(սալօջախներում, գրիլներում, զտման մեքենաներում և այլն) տրված 
ջերմաստիճանների տրման և պահպանման համար, ըստ էության կազմված են 
երկմետաղական թիթեղից, որը սնուցման շղթայի շունտավորող դիմադրիչի 
ջերմությունից ճկվելով աշխատեցնում է անջատիչն, այսպիսով, փակում կամ 
անջատում սնուցման շղթան («միացում» և «անջատում» ժամանակահատվածները 
(հետևաբար նաև ջերմացման տարրերի ջերմաստիճանը) որոշվում է ձեռքի 
կառավարման սկավառակի դիրքով, «լրիվ» դիրքը ստիպում է ջերմացման տարրին 
աշխատել անընդհատ ռեժիմով (ջերմացման սկզբնական փուլում))  

- վառարանի օդային ձգաձողի կարգավորիչներ` օգտագործվում են, օրինակ, օդի 
լավորակման (ջերմաստիճանի, ճնշման և այլնի հիման վրա օդի տրման ավտոմատ 
կարգավորման համար) կամ կենտրոնական ջեռուցման կայանքներում 

 - ծրագրատեխնիկական համալիրներ, որոնք նախատեսված են կազմակերպական –
տնտեսական գործընթացների կառավարման, արտադրության տեխնոլոգիական 
գործընթացների կառավարման, նախագծման, գիտական հետազոտությունների, 
տվյալների փոխանցման (ինտեգրացված համակարգերում), ոչ արդյունաբերական 
ոլորտներում տեղեկատվության մշակման, արտադրանքի վերահսկման և 
արդյունաբերական փորձարկումների ավտոմատացման համար, ներառվում են նաև 
էլեկտրական մեծությունների ավտոմատ կարգավորիչները և ոչ էլեկտրական 
մեծությունների ավտոմատ կարգավորման սարքերը (որոնց աշխատանքը 
պայմանավորված է կարգավորվող գործոնից կախված էլեկտրական երևույթի 
փոփոխության վրա), տվյալ դիրքի ավտոմատ կարգավորիչները նախատեսված են 
ամբողջապես համալրված ավտոմատ կարգավորման համակարգերում 
օգտագործելու համար (էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական մեծությունը նախապես 
տրված արժեքին բերելու և փաստացի արժեքի մշտական չափման միջոցով կայուն 
պահելու համար) և ըստ էության կազմված են միասնական ամբողջություն և 
գործառնական բլոկ կազմող հետևյալ մասերից` չափիչ սարքվածք (տվիչ, 
կերպափոխիչ, դիմադրության փորձասարք, ջերմազույգ և այլն` կարգավորվող 
փոփոխականի փաստացի արժեքը որոշելու և համամասնական էլեկտրական 
ազդանշանի կերպափոխելու համար), էլեկտրական կառավարող սարքվածք (չափվող 
մեծությունը համեմատում է պահանջվող արժեքի հետ և տալիս ազդանշան 
(սովորաբար մոդուլացված հոսանքի տեսքով)), միացնող, կանգառի կամ գործարկող 
սարքվածք (հպակներ, շղթայի անջատիչներ կամ ընդհատիչներ, դարձկեն (երբեմն 
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նաև` ռելեական) փոխարկիչներ, որոնք կառավարող սարքվածքից ստացված 
ազդանշանին համապատասխան գործարկչին տալիս են հոսանք), ավտոմատ 
կարգավորիչները միացվում են էլեկտրական, օդաճնշական կամ հիդրավլիկական 
գործարկչին, որը կարգավորվող փոփոխականը վերադարձնում է պահանջվող 
արժեքին (գործարկիչ կարող են հանդիսանալ աղեղային վառարանի էլեկտրոդների 
միջև բացակի կարգավորման համար նախատեսված սևեռակները, կաթսայում, 
վառարանում և այլն ջրի կամ գոլորշու տրման կարգավորման համար նախատեսված 
մեքենայավորած փականը), էլեկտրոնային կարգավորիչներն աշխատում են 
էլեկտրական սկզբունքով այլ ոչ էլեկտրամեխանիկական (բնութագրական հատկանիշ 
են հանդիսանում կիսահաղորդիչները (տրանզիստորներ) կամ ինտեգրալային 
սխեմաները) և օգտագործվում են ոչ միայն էլեկտրական մեծությունների (լարում, 
հոսանք, հաճախություն, հզորություն) այլև րոպեում պտույտների թվի, պտտական 
մոմենտի, քարշային լարման, մակարդակի, ճնշման, ծախսի կամ ջերմաստիճանի 
համար  

 

Բացառվում է` 

- ավտոմատ կարգավորիչների առանձին ներկայացված սարքավորումները 
(միասնական ամբողջություն և գործառնական բլոկ չկազմող) (օրինակ` էլեկտրական 
չափիչ սարքավորումները (26.51.51, 26.51.52, 26.51.4), միացնող, կանգառի և 
գործարկող սարքավորումները (26.51.2)) 

- գործարկիչները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 
(օրինակ` կարգավորվող գործարկիչները` 28.22.1, մեքենայացված կամ սոլենոիդային 
թականը` 28.14.1, էլեկտրամագնիսական դիրքարարը` 25.99.29 և այլն), պայմանով, 
որ դրանք հատուկ նախատեսված չեն բացառապես տվյալ դիրքի սարքերի հետ 
կիրառման համար  

- լարման կամ հոսանքի կարգավորիչի հետ մեկ հենամարմնում համակցված և 
ներքին այրման մխոցային շարժիչի հետ համատեղ օգտագործման համար 
նախատեսված անջատոցները (27.40.3) 

- «ծրագրավորվող կոնտրոլերները» (27.12.31) 

- հեղուկների և գազերի ծախսի, մակարդակի, ճնշման և այլ փոփոխականների 
ավտոմատ կարգավորման և ջերմաստիճանի ավտոմատ կառավարման սարքերի և 
սարքավորումների` հրամանների կատարումն ապահովող առանձին ներկայացված 
համապատասխան հարմարանքները (մեխանիկական, հիդրավլիկական, 
օդաճնշական կամ էլեկտրական կառավարման) (դասակարգվում են 
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համապատասխան խմբավորումներում, օրինակ` պոմպերը կամ ճնշակները (29.12), 
փականները (29.13) և այլն), պայմանով, որ դրանք հատուկ նախատեսված չեն 
բացառապես տվյալ դիրքի սարքերի հետ կիրառման համար  

- «ջերմաստատիկ» կամ «ջերմապահպանիչ» շոգեհան սարքերը, պահարանները և 
այլն, որոնցում ջերմաստիճանը ջերմապահպանիչի միջոցով պահվում է հաստատուն 
մակարդակի վրա (դասակարգվում են համապատասխան դասերում) 

- ջերմաստատիկ կարգավորվող փականները (28.14) 

- ճնշումը նվազեցնող փականները, որոնք երբեմն անվանվում են նաև «ճնշման 
կարգավորիչներ» (28.14.11) 

- 26.51.70 ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները 
(26.51.85) 

26.51.70.100 Ջերմապահպանիչներ 
26.51.70.150 Ջերմապահպանիչներ էլեկտրոնային 
26.51.70.190 Ջերմապահպանիչներ, այլ  
26.51.70.900 Սարքեր և սարքավորումներ, ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.51.70.910 Համալիրներ ծրագրատեխնիկական, ավտոմատացված համակարգերի համար 
26.51.70.990 Սարքեր և սարքավորումներ ավտոմատ կարգավորման կամ կառավարման համար, 

այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (բացի ավտոմատացված համակարգերի 
համար ծրագրատեխնիկական համալիրներից) 

26.51.8 Չափիչ, փորձարկիչ և նավագնացական սարքավորանքի մասեր և պարագաներ  

26.51.81 Ռադիոտեղորոշման սարքերի և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքերի 
մասեր 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 26.40.1 կարգում, 26.30.11, 26.40.34 և 26.51.20 ենթակարգերում թվարկված 
սարքավորումների մասերը 

- ալեհավաքներ բոլոր տիպերի և ալեհավաքային անդրադարձիչներ (ընդունման և 
հաղորդման համար) 

- ռադիո կամ հեռուստատեսային հաղորդման ընդունիչ ալեհավաքների համար 
ռոտորային համակարգեր՝ կազմված են էլեկտրաշարժիչից (տեղադրվում է 
ալեհավաքային կայմին՝ վերջինս պտտելու համար) և առանձին ղեկավարման 
տուփից (ալեհավաքի տեղորոշման և դիրքադրման համար) 

- հենամարմիններ և պահարաններ՝ հատուկ նախագծված 32.30.1 կարգում, 32.20.11, 
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26.40.20 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված սարքավորումների 
տեղադրման համար 

- ալեհավաքային զտիչներ և ազդանշանների բաժանիչներ 

- շրջանակներ (ամրաշրջանակներ) 

- սկավառակային համարահավաքիչներ 

- կարգավորման բլոկներ 

- հեռուստատեսային խցիկների դիաֆրագմաներ 

- PAL-SECAM անցման սարքավորումներ՝ ապակոդավորիչ տպասխեմաներ (դրանց 
վրա տեղադրված էլեկտրոնային բաղադրիչներով) նախատեսված PAL համակարգով 
ազդանշաններ ընդունող հեռուստատեսային ընդունիչներում օգտագործման համար՝ 
ապահովելու համար PAL-SECAM ազդանշանների կրկնակի ընդունում  

 

Բացառվում է՝ 

- ալեհավաքային կայմերը (25.11.22) 

- բարձր էլեկտրական լարման գեներատորները (27.11) 

- մանրակները, որոնք հիմնականում հավասարապես կիրառելի են 26.40.1 կարգի և 
26.30.30, 26.30.12, 26.40.20 և 26.51.20 ենթակարգերում դասակարգված 
արտադրատեսակների հետ 

- հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար գլխի հեռախոսները և 
ականջակալները (անկախ նրանից, դրանք միացված են խոսափողին թե ոչ), ինչպես 
նաև գլխի հեռախոսները և ականջակալները, որոնք կարող են միացվել ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ընդունիչներին (26.40.41-26.40.43) 

- էլեկտրոնաճառագայթային խողովակները և դրանց մանրակները (օրինակ՝ շեղող 
կոճերը) (26.11.11, 26.11.40) 

- ալեհավաքային ուժեղարարները և բարձրահաճախական գեներատորների 
բլոկները (27.90.11) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար օբյեկտիվները և օպտիկական զտիչները 
(26.70.2) 

- հեռուստատեսային խցիկների համար (կինեմատոգրաֆիական խցիկների տիպի) 
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հաղորդափողերը (դասակարգումն իրականցվում է ըստ պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի) և կալանները (26.70.19) 

26.51.81.000 Ռադիոտեղորոշման սարքերի և ռադիոնավագնացական օժանդակ սարքերի մասեր,  
26.51.20, 26.51.12, 26.51.32, 26.5133,26.51.4 և 26.51.5 խմբավորումների համար 

26.51.82 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 և 26.51.5 խմբավորումներում դասակարգված 
արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ. մանրահատիչներ. մասեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասեր և պարագաներ (օրինակ` եռոտանիներ)` հատուկ նախագծված 
երկրաբաշխությունում, տեղագրությունում և այլն օգտագործվող սարքերի համար, 
հայելային էքքերների հենակաձողեր, հողաչափական շղթաների ցցօղակներ 

- 26.51.51 ենթակարգի սարքերի և հարմարանքների` առանձին ներկայացված մասեր 
և պարագաներ, ինչպես օրինակ` շրջանաձև սանդղակներ, սլաքներ, 
հենամարմիններ, աստիճանավորած սանդղակներ և այլն  

- 26.51.52 ենթակարգի սարքերի և հարմարանքների` առանձին ներկայացված մասեր 
և պարագաներ, օրինակ` ազդանշանային սարքավորմամբ, նախնական ընտրության 
կամ կառավարման սարքավորումներով հանդերձված կամ չհանդերձված առանձին 
գրաֆիկական գրանցող սարքավորումներ (ներառյալ նրանք, որոնցում 
միաժամանակ գրանցվում են մի քանի չափիչ կամ ստուգիչ սարքերի ցուցմունքները)  

- մանրահատիչներ` օգտագործվում են մանրադիտությունում` հետազոտման ենթակա 
նյութերից հայտնի հաստության բարակ կտորների կտրման համար, կարող են լինել, 
օրինակ` ձեռքի (սայրի նման), պտտվող, սահող սայլակի (հորիզոնական կամ թեք 
հարթության) և այլ տիպերի 

- մասեր և պարագաներ` բացառապես կամ հիմնականում նախատեսված 26.51.53 
ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների հետ օգտագործման համար  

- 26.51.4 կարգի սարքերի և հարմարանքների` առանձին ներկայացված մասեր և 
պարագաներ, օրինակ` Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչների կամ համամասնական 
հաշվիչների հետ օգտագործման համար նախատեսված համընկնումների 
էլեկտրոնային բլոկները, մետաղի մեջ տեղակայված կամ մետաղական թաղանթով 
պատված, բյուրեղների կամ պլաստմասսե տարրերի տեսքով պնդամարմին 
կայծկլտանյութերը (նախատեսված բացառապես դետեկտացնող սարքերում 
տեղակայման համար), նեյտրոնային դետեկտորային խողովակները (բորի, բորի 
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եռաֆլյուորիդ, ջրածնի տարրերով կամ տրոհվող տարրերով) 

- մասեր և պարագաներ` բացառապես կամ հիմնականում նախատեսված 26.51.16 
ենթակարգի մեքենաների և սարքերի հետ օգտագործման համար, օրինակ` 
մակերեսաչափերի լծակներ, շրջանաձև սանդղակով համեմատիչների կանգնակներ 
և ստուգիչ աղյուսակներ  

 
26.51.82.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, նավագնացության 
26.51.82.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.12 ենթակարգի  
26.51.82.300 Մասեր և պարագաներ սարքերի և գործիքների, 26.51.32 և 26.51.33 ենթակարգի 
26.51.82.400 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.51, 26.51.52, 26.51.53 և 

26.51.62 ենթակարգերի 
26.51.82.410 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.62 ենթակարգի 
26.51.82.430 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.51 ենթակարգի 
26.51.82.450 Մասեր և պարագաներ մեքենաների և գործիքների, 26.51.52 ենթակարգի 
26.51.82.470 Մանրահատիչներ, մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.53 

ենթակարգի  
26.51.82.500 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.4 կարգի 
26.51.82.900 Մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, մեքենաների, 

հարմարանքների և այլն, 26.51.16 ենթակարգի  
26.51.83 Մանրադիտակների (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և դիֆրակցիոն 

ապարատների մասեր և պարագաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասեր և պարագաներ` բացառապես կամ հիմնականում նախատեսված 
մանրադիտակների (բացի օպտիկականից) կամ դիֆրակցիոն սարքերի հետ 
օգտագործման համար (օրինակ` շրջանակ և դրա բաղկացուցիչ խցիկներ) 

 

Բացառվում է` 

- վակուումային պոմպերը (28.13.21),  

- էլեկտրասարքավորանքը (մարտկոցներ, ուղղիչներ) և էլեկտրաչափիչ սարքերը 
(վոլտաչափեր, միլիամպերաչափեր և այլն) (27 և այլն) 

26.51.83.000 Մանրադիտակների (բացի օպտիկական մանրադիտակներից) և դիֆրակցիոն 
ապարատների մասեր և պարագաներ 

26.51.84 26.51.63 и 26.51.64 խմբավորումներում դասակարգված արտադրատեսակների 
մասեր և պարագաներ  
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26.51.84.300 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների, 26.51.63 ենթակարգի  
26.51.84.330 Մասեր և պարագաներ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների, 26.51.63 ենթակարգի  
26.51.84.350 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների այլ, 26.51.63 ենթակարգի  
26.51.84.500 Մասեր և պարագաներ հաշվիչների, 26.51.64 ենթակարգի  
26.51.85 26.51.65, 26.51.66 և 26.51.70 խմբավորումներում դասակարգված 

արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ 
26.51.85.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.65 

ենթակարգի  
26.51.85.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.66 կարգի  
26.51.85.300 Մասեր և պարագաներ սարքերի և սարքավորումների, 26.51.70 կարգի  
26.51.86 26.51.11 և 26.51.62 խմբավորումներում դասակարգված արտադրատեսակների 

մասեր և պարագաներ 
26.51.86.100 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.11 

ենթակարգի  
26.51.86.200 Մասեր և պարագաներ սարքերի, հարմարանքների և մեքենաների, 26.51.62 

ենթակարգի  
26.51.9 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.51.99 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   

26.51.99.000 Չափիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.52 Ժամացույցներ բոլոր տեսակների 
26.52.1 Ժամացույցներ բոլոր տեսակների, բացի ժամացույցի մեխանիզմներից և մասերից 

26.52.11 Ձեռքի և գրպանի ժամացույցներ թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք 
մետաղի պատվածքով պատյանով 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղներից, 
ինչպես նաև թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած 
մետաղներից ու բնական կամ մշակած մարգարտով, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերով (բնական, արհեստական կամ վերականգնված) և կրելու 
համար նախատեսված ժամացույցներ, կարող են ունենալ նաև թանկարժեք մետաղից 
կափարիչ կամ ապարանջան (այդ թվում` նաև թանկարժեք քարերից զարդերով) 
(տվյալ դիրքի համար կիրառելի են նաև 33.50.12 ենթակարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով) 

 



1809 
 

Բացառվում է` 

- կրելու համար նախատեսված և ոչ թանկարժեք մետաղներից, ներդրվագած 
թանկարժեք մետաղներից պատյաններով ժամացույցները (26.52.12) 

- պողպատե կափարիչ ունեցող, թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք 
մետաղներով դրվագած մետաղներից պատյաններով ժամացույցները (26.52.12) 

26.52.11.100 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) 
պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  

26.52.11.130 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) 
պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից, 
միայն մեխանիկական ցուցանշմամբ  

26.52.11.150 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) 
պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից, 
միայն օպտիկաէլեկտրոնային ցուցանշմամբ  

26.52.11.170 Ժամացույցներ ձեռքի էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) 
պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով, այլ  

26.52.11.300 Ժամացույցներ ձեռքի, գրպանի և այլ, նախատեսված կրելու համար, ոչ էլեկտրական 
(այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով) պատյանով, թանկարժեք մետաղից 
կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից 

26.52.11.500 Ժամացույցներ գրպանի և այլ (բացի ձեռքինից) նախատեսված կրելու համար, 
էլեկտրական, պատյանով, թանկարժեք մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով 
դրվագած մետաղից 

26.52.12 Այլ ժամացույցներ նախատեսված կրելու համար, ներառյալ վարկենաչափերը  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղից դրվագած մետաղից 
պատյանով, ժամանակի ճշգրիտ հաշվարկման մեխանիկական և էլեկտրական 
(մեծամասամբ էլեկտրոնային) սարքեր կրելու համար, նախատեսված ժամացույցի 
մեխանիզմի տիպի, անկախ ժամացույցի մեխանիզմի հաստությունից, ներառվում են` 
ձեռքի, գրպանի, հատուկ գրպանիկներով, կանացի պայուսակներում, 
կրծքազարդերում, մատանիներում և այլն տեղադրման համար նախատեսված 
(ինչպես պարզ ժամացույցի մեխանիզմներով, այնպես և բարդ համակարգերով 
(այսինքն` ժամի, րոպեի և վայրկյանի ցուցանշման տարրերից բացի լրացուցիչ այլ 
տարրեր պարունակող) (օրինակ` ժամանակագրիչներ, զարթուցիչներ, զարկասարքով 
ժամացույցներ, ավտոմատ ժամացույցներ, օրացուցային ժամացույցներ և 
աշխատանքային պաշար ցուցանշող ժամացույցներ)), ներառվում են նաև 
սիրողական ժամացույցներ կամ հատուկ միջոցներով ժամացույցներ (անջրանցիկ, 
հակահարվածային կամ հակամագնիսական ժամացույցներ, ութնօրյա 
ժամացույցներ, ինքնալարվող ժամացույցներ, լուսավորվող թվատախտակով և 
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սլաքներով ժամացույցներ, առանց սլաքների ժամացույցներ, սպորտային 
ժամացույցներ (օրինակ` ժամացույցներ` մարգարտի որսկանների համար` 
ներկառուցված խորության ցուցիչով), ժամացույցներ կույրերի համար), 
ժամանակաչափեր (գերճշգրիտ ժամացույցներ, ներառյալ` տախտակամածի 
ժամացույցներ), ժամանակագրիչներ (ժամանակի ցուցանշումից բացի, կարող են 
օգտագործվել նաև ժամանակի համեմատաբար կարճ միջակայքերի չափման 
համար, սովորական երեք սլաքներից (ժամի, րոպեի և վայրկյանի) բացի ունենում են 
նաև երկու հատուկ սլաքներ` վայրկյանի կենտրոնական սլաք (կատարում է մեկ 
ամբողջական պտույտ մեկ րոպեի ընթացքում, կարող է գործարկվել, կանգնեցվել և 
վերադարձվել զրոյական դիրքի` ընդկախ անջատիչի կամ գլխիկի միջոցով) և 
վայրկանի կենտրոնական սլաքի աշխատանքի տևողությունը գրանցող սլաքից 
(որոշները հավելյալ ունենում են ևս մեկ սլաք), կարող են ցույց տալ վայրկյանի 
հինգերորդական, տասնորդական, հարյուրերորդական և հազարերորդական 
մասերը, հանդերձվել վազորդի, ավտոմեքենայի, ձայնի և այլնի արագության, 
հիվանդի զարկերակային հաճախության, մեքենայի ելքի որոշման (առանց 
հաշվարկների) հատուկ սարքավորումներով, ինչպես նաև ունենալ ժամանակի 
գրանցման սարքավորումներ), շարժականգով վայրկենաչափեր (ի տարբերություն 
ժամանակագրիչների ունեն միայն վայրկյանի կենտրոնական սլաք (հավելյալ սլաքով 
կամ առանց դրա) և րոպեների գրանցման սլաք, էլեկտրոնայինները հաճախ ունենում 
են նաև ժամանակի ցուցանշման օժանդակ սարքավորում, կարող են ցույց տալ 
վայրկյանի հինգերորդական, տասնորդական, հարյուրերորդական և 
հազարերորդական մասերը, հանդերձվել վազորդի, ավտոմեքենայի, ձայնի և այլնի 
արագության, հիվանդի զարկերակային հաճախության, մեքենայի ելքի որոշման 
(առանց հաշվարկների) հատուկ սարքավորումներով, ինչպես նաև ունենալ 
ժամանակի գրանցման սարքավորումներ), ինչպես նաև ժամացույցների հետ 
ներկայացվող փոքրիկ գոտիները (անկախ նրանից ամրացված են ժամացույցին թե 
ոչ)  

 

Բացառվում է` 

- կանգնակ ունեցող (թեկուզ և պարզ տիպի) ժամանակի հաշվանքի սարքվածքները 
(26.52.14) 

- ծովային ժամանակաչափերը (26.52.14) 

- ժամացույցի մեխանիզմով ժամացույցները (բացի ձեռքի և գրպանի 
ժամացույցներից) (26.52.14) 

- ավտոմեքենաների, ինքնաթիռների, տիեզերական թռչող սարքերի և նավերի 
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սարքատախտակի և համանման ժամացույցները (26.52.13) 

- քայլաչափերը (26.51.64) 

- առանձին ներկայացված ժամացույցների պատյանները և պատյանների 
մանրակները (26.52.26) 

- առանձին ներկայացված ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.21, 26.52.23-26.52.25) 

- ժամացույցների առանձին ներկայացված փոկերը, ժապավենները և շղթաները 
(26.52.27) 

- ժամացույցի մեխանիզմների առանձին ներկայացված մանրակները (26.52.23-
26.52.25, 26.52.27) 

26.52.12.100 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), 
պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած 
մետաղից 

26.52.12.130 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), 
պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած 
մետաղից, միայն մեխանիկական ցուցանշմամբ 

26.52.12.150 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), 
պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած 
մետաղից, միայն օպտիկաէլեկտրոնային ցուցանշմամբ 

26.52.12.170 Ժամացույցներ ձեռքի, էլեկտրական (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), 
պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած 
մետաղից, այլ 

26.52.12.300 Ժամացույցներ ձեռքի, գրպանի և այլ, նախատեսված կրելու համար, ոչ էլեկտրական, 
(այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ թանկարժեք մետաղից 
կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  

26.52.12.500 Ժամացույցներ գրպանի և այլ (բացի ձեռքինից) նախատեսված կրելու համար, 
էլեկտրական, (այդ թվում` ներկառուցված վայրկենաչափով), պատյանով, ոչ 
թանկարժեք մետաղից կամ ոչ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  
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26.52.13 Ժամացույցներ տարբեր սարքերի պանելներին տեղադրման համար և համանման 
ժամացույցներ տրանսպորտային միջոցների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պատյանով և ժամացույցի մեխանիզմով համալրված ժամացույցներ` հատուկ 
նախագծված տրանսպորտային միջոցների (ավտոմեքենաների, մոտոցիկլների և 
այլն), ինքնաթիռների, տիեզերական թռչող սարքերի և նավերի սարքային 
սկավառակներին, ղեկանիվներին, ետին դիտման հայելիներին և այլնին տեղադրման 
համար (անկախ տեսակից և ժամացույցի մեխանիզմի հաստությունից), սովորաբար 
հանդիսանում են ինքնալարվող, մեխանիկական ութնօրյա կամ էլեկտրական 
(մեծամասամբ` էլեկտրոնային), ներառվում են նաև տրանսպորտային միջոցների 
ժամանակագրիչներ (որոնք ի լրումն սովորական սլաքների ունեն նաև 
ժամանակագրիչ սլաք, րոպեների գրանցման սլաք և ժամանակի ինքնագրիչ) 
(թվարկված ժամացույցները ներառվում են տվյալ ենթակարգում, անկախ տեսակից և 
ժամացույցի մեխանիզմի հաստությունից (տես նաև 33.50.1 կարգի 
պարզաբանումները)) 

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.21, 26.52.23-26.52.25) 

- ժամացույցների առանձին ներկայացված պատյանները (26.52.26) 

- ժամացույցի մեխանիզմների առանձին ներկայացված մանրակները (26.52.23-
26.52.25, 26.52.27) 

26.52.13.000 Ժամացույցներ տարբեր սարքերի պանելներին տեղադրման համար և համանման 
ժամացույցներ տրանսպորտային միջոցների համար 

26.52.14 Ժամացույցներ չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի մեխանիզմով. 
զարթուցիչներ և պատի ժամացույցներ. այլ ժամացույցներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ժամացույցներ (բացի ձեռքի և գրպանի), պայմանով որ դրանք հանդերձված են 
ժամացույցի մեխանիզմներով և ըստ էության նախատեսված են ժամանակի 
ցուցանշման համար (ժամացույցի մեխանիզմ` ճոճանով և մազային զսպանակով, 
քվարցե բյուրեղով կամ այլ համակարգով կարգավորվող սարքավորում` դիսփլեյով 
կամ մեխանիկական դիսփլեյի միացման հնարավորություն ունեցող համակարգով, 12 
մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ և 50 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, երկարությամբ կամ 
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տրամագծով (տես 33.50 խմբի պարզաբանումները)), զարթուցիչները հանդերձված 
են զարկի մեխանիզմով (սովորաբար կոչնազանգ է հանդիսանում ժամացույցի 
պատյանը), որը կարող է փոխարինվել նաև երաժշտական սարքավորմամբ, 
վերոնշյալ պայմաններին բավարարելու դեպքում, ներառվում են նաև` տնային կամ 
գրասենյակային ժամացույցներ (ներառյալ զարթուցիչներ) (ոտիկներով, 
կանգնակներով և այլն), ճանապարհի տուփով ժամացույցներ, օրացուցային 
ժամացույցներ, ութնօրյա ժամացույցներ, լուսավորվող թվատախտակներով և 
սլաքներով ժամացույցներ և այլն  

- զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով (տես 26.52.14.100 ստորադիրքի 
պարզաբանումները) 

Բացառվում է` 

- 26.52.13 ենթակարգի ժամացույցները 

- տվյալ ենթակարգում թվարկված պահանջներին չբավարարող ժամացույցները (այդ 
թվում` զարթուցիչները), օրինակ` ճոճանակային ժամացույցները, ժամանակի 
միջակայքի որոշման հնարավորություն ունեցող` ցանկացած այլ կարգավորող 
համակարգով, 12 մմ-ից ավելի հաստություն կամ 50 մմ-ից ավելի լայնություն, 
երկարություն կամ տրամագիծ ունեցող ժամացույցները և ժամացույցի մեխանիզմով, 
կարգավորման համակարգ չունեցող ժամացույցները (26.52.14) 

- տես 26.52.13 ենթակարգի բացառությունները  

26.52.14.100 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի մեխանիզմով 

26.52.14.110 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար,  ժամացույցի մեխանիզմով, 
էլեկտրոնային 

26.52.14.120 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, ոչ 
էլեկտրոնային 

26.52.14.200 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով 

26.52.14.210 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, էլեկտրոնային  

26.52.14.220 Զարթուցիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, ոչ էլեկտրոնային 

26.52.14.300 Ժամացույցներ պատի 

26.52.14.310 Ժամացույցներ պատի, էլեկտրոնային 
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26.52.14.320 Ժամացույցներ պատի, ոչ էլեկտրոնային  

26.52.14.400 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 
փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամացույցներ սեղանի կամ 
բուխարիների, ժամանակաչափեր ծովային և համանման, էլեկտրոնային  

26.52.14.410 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 
փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամացույցներ սեղանի կամ 
բուխարիների, ժամանակաչափեր ծովային և համանման, ոչ էլեկտրոնային  

26.52.14.420 Ժամացույցներ սեղանի կամ բուխարիների, ոչ էլեկտրոնային  

26.52.14.490 Ժամացույցներ, չնախատեսված կրելու համար, ժամացույցի մեխանիզմով, 
(էլեկտրական ժամացույցի համակարգերի համար), սակայն նախատեսված 
փողոցում, աշտարակին տեղակայելու համար, ժամանակաչափեր ծովային և 
համանման, ոչ էլեկտրոնային, այլ  

26.52.2 Ժամացույցի մեխանիզմներ և մասեր տարբեր տեսակի ժամացույցների համար 

26.52.21 Ժամացույցի մեխանիզմներ լրակազմված և հավաքված կրելու համար 
նախատեսված ժամացույցների համար 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամբողջապես համալրված և օգտագործման պատրաստ, ձեռքի և գրպանի 
ժամացույցների մեխանիզմներ (առանց պատյանի)` նախատեսված ժամանակի 
միջակայքերի որոշման համար, կարգավորվում են ճոճանի և մազային զսպանակի, 
քվարցե կամ այլ համակարգի միջոցով, պետք է ունենան 12 մմ-ից ոչ ավել 
հաստություն և 50 մմ-ից ոչ ավել լայնություն, երկարություն կամ տրամագիծ (տես 
նաև 33.50 դասի պարզաբանումները), կարող են լինել չողորկած, ողորկած, 
նիկելապատած, գալվանական ռոդիումային պատվածքով, արծաթազօծած, 
ոսկեզօծած, լաքապատված և այլն, լինում են հինգ հիմնական տեսակների` 
մեխանիկական, ճոճան-զսպանակային տիպի էլեկտրոնային, ճկուն ռեզոնատորով 
(կամերտոնով) էլեկտրոնային, ժամանակի անալոգային ցուցանշման (սլաքներով) 
քվարցե և ժամանակի թվային էլեկտրոնային (լուսադիոդներով) կամ հեղուկ 
բյուրեղների վրա հիմնված դիսփլեյով քվարցե, (մեխանիկական կամ անալոգային 
ցուցանշմամբ էլեկտրոնային մեխանիզմները կարող են լինել առանց թվատախտակի 
կամ սլաքների, թվային ցուցանշմամբ էլեկտրոնային մեխանիզմներում դիսփլեյի 
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տարրը հանդիսանում է ժամացույցի մեխանիզմի անքակտելի մասը (առանց որի 
ժամացույցի մեխանիզմը աշխատել չի կարող և այսպիսով, չի կարող դիտարկվել 
որպես ամբողջությամբ լրակազմված և հավաքված)), հիմնականում նախատեսված 
են 26.52.1 կարգի,  26.52.12 և 26.52.14 ենթակարգերի ժամացույցների համար 
(ներառվում են տվյալ ենթակարգում, նույնիսկ եթե նախատեսված են 26.52.1 կարգի 
այլ խմբավորումների արտադրատեսակներում կամ այլ խմբերի սարքերում և 
սարքավորումներում (չափիչ և ճշգրիտ սարքեր, քայլաչափեր, պայթումային 
սարքվածքներ և այլն) օգտագործման համար), մարտկոցից կամ կուտակչից 
սնուցվող ժամացույցի մեխանիզմները նույնպես դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում, անկախ մարտկոցի կամ կուտակչի առկայությունից  

 

Բացառվում է` 

- տվյալ ենթակարգի պարզաբանումներում նշված պայմաններին չբավարարող 
ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.22-26.52.25) 

- զսպանակային շարժաբերով շարժիչները (28.12.1) 

26.52.21.100 Ժամացույցի մեխանիզմներ,  նախատեսված կրելու համար, լրակազմված և 
հավաքված, էլեկտրոնային  

26.52.21.130 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, լրակազմված 
և հավաքված, էլեկտրոնային, միայն մեխանիկական ցուցանշմամբ կամ 
մեխանիկական ցուցիչի միացման հնարավորություն տվող սարքավորմամբ  

26.52.21.150 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, լրակազմված 
և հավաքված, էլեկտրական, միայն օպտիկաէլեկտրոնային ցուցանշմամբ 

26.52.21.170 Մեխանիզմներ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, լրակազմված 
և հավաքված, էլեկտրոնային, այլ  

26.52.21.190 Մեխանիզմներ  ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, լրակազմված 
և հավաքված, ավտոմատ լրալարմամբ և այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

26.52.22 Ժամացույցի մեխանիզմներ լրակազմված և հավաքված կրելու համար 
չնախատեսված ժամացույցների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամբողջապես համալրված և օգտագործման պատրաստ ժամացույցի (բացի ձեռքի և 
գրպանի ժամացույցների) մեխանիզմներ (ժամանակի ցուցանշման անալոգային 
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սարքավորում ունեցող մեխանիզմները կարող են ունենալ կամ չունենալ 
թվատախտակ կամ սլաքներ), հիմնականում նախատեսված են 26.52.13, 26.52.14 
(բացի 26.52.14.100 ստորադիրքի) և 26.52.28 ենթակարգերի ժամացույցների և 
սարքավորումների հետ օգտագործման, ինչպես նաև այլ խմբերի 
սարքավորումներում և սարքերում (չափիչ և ճշգրիտ սարքեր, հաշվիչներ, 
պայթումային սարքավորումներ և այլն) ներառելու համար, կարգավորվում են ճոճանի 
և մազային զսպանակի կամ ժամանակի միջակայքերի որոշման համար 
նախատեսված այլ համակարգի միջոցով, կարող են լինել չողորկած, ողորկած, 
նիկելապատած, գալվանական ռոդիումային պատվածքով, արծաթազօծած, 
ոսկեզօծած, լաքապատված և այլն, ներառվում են 12 մմ-ից ավելի հաստություն և 50 
մմ-ից ավելի լայնություն, երկարություն կամ տրամագիծ ունեցող մեխանիզմները, 
ճոճանակավոր ժամացույցի մեխանիզմները, կարգավորիչով կամ առանց 
կարգավորիչի ժամացույցի էլեկտրական մեխանիզմները (ժամացույցի երկրորդային 
մեխանիզմներ, ժամացույցի համաժամ մեխանիզմներ և այլն) (տվյալ ենթակարգում 
դասակարգելու համար համաժամ և երկրոդային մեխանիզմները, ի լրումն համաժամ 
շարժիչի կամ էլեկտրամագնիսի պետք է պարունակեն նաև ատամնավոր 
փոխանցումների համակարգ) 

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված էլեկտրամագնիսները և համաժամ շարժիչները (անկախ 
նրանից դրանք հանդերձված են լիսեռի արագության կարգավորման ընթացքի 
նվազեցման սարքավորումներով թե ոչ) (դասակարգվում են համապատասխան 
խմբավորումներում) 

- զսպանակային կամ ծանրաքարային շարժաբերով և այլնով շարժիչները, որոնք 
սարքավորված չեն գործարկչով կամ գործարկչի տեղակայման համար 
նախատեսված հարմարանքով (28.12.1) 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.21) 

26.52.22.300 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային 

26.52.22.350 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, զարթուցիչների համար  

26.52.22.390 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, էլեկտրոնային, այլ (բացի զարթուցիչներից) 

26.52.22.900 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված և հավաքված, ոչ էլեկտրոնային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
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26.52.23 Լրակազմված ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված 
ժամացույցների համար, չհավաքված կամ մասնակի հավաքված. չլրակազմված 
ժամացույցի մեխանիզմներ հավաքված կրելու համար նախատեսված 
ժամացույցների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ժամացույցի մեխանիզմի լրակազմեր` ժամացույցի մեխանիզմի բաղադրիչների 
լրակազմ, չհավաքած կամ մասնակի հավաքած (այդ տեսքով վաճառվող), 
մեխանիկական ցուցանշմամբ ժամացույցի մեխանիզմների պարագայում` կարող են 
ավելացվել նաև թվատախտակ և սլաքներ  

- ոչ ամբողջությամբ լրակազմված ժամացույցի մեխանիկական մեխանիզմներ` արդեն 
իսկ տեղակայված ժամացույցի մեխանիզմներ, որոնք պարունակում որոշ բացակա 
մանրակներ (օրինակ` գործարկիչ կամ թմբուկի կամրջակ) (բացի` թվատախտակից, 
սլաքներից կամ շարժաբեր իլից) 

- ոչ ամբողջությամբ լրակազմված ժամացույցի էլեկտրոնային մեխանիզմներ` արդեն 
իսկ տեղակայված ժամացույցի մեխանիզմներ, որոնք պարունակում որոշ բացակա 
մանրակներ (օրինակ` դիսփլեյ, էլեկտրոնային սխեմայի կամ դրա բաղադրիչների 
մասեր) (բացի` մարտկոցից) 

- ոչ ամբողջությամբ լրակազմված ժամացույցի էլեկտրոնային մեխանիզմներ` 
մեխանիկական ցուցանշմամբ` արդեն իսկ տեղակայված ժամացույցի մեխանիզմներ, 
որոնք պարունակում որոշ բացակա մանրակներ (օրինակ` էլեկտրոնային սխեմայի 
կամ դրա բաղադրիչների մասեր, շարժիչներ) (բացի` թվատախտակից, սլաքներից, 
տեղակայման իլից կամ մարտկոցից) 

- ժամացույցի կոպիտ մեխանիզմներ` ժամացույցի մեխանիզմի չհավաքած 
մանրակներ` կազմված են մեկուսատախտակից (և ցանկացած լրացուցիչ թիթեղից), 
կամրջակներից, ատամնավոր փոխանցումների համակարգից, ընթացային 
մեխանիզմից, լարման և տեղակայման մեխանիզմից և լրացուցիչ (օրինակ` 
ավտոմատ լարման սարքավորում, օրացուցային մեխանիզմներ, ժամանակագրիչ, 
զանգ և այլն) մեխանիզմներից, բայց առանց գործարկչի, ճոճանի և մազային 
զսպանակի կամ այլ կարգավորող սարքավորման, գլխավոր զսպանակի, 
թվատախտակի կամ սլաքների, կարող են լինել թմբուկի հետ կամ առանց դրա  

26.52.23.300 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված չհավաքած կամ մասնակի հավաքած (լրակազմեր ժամացույցի 
մեխանիզմների), ճոճանով կամ մազային զսպանակով  

26.52.23.500 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
լրակազմված չհավաքած կամ մասնակի հավաքած (լրակազմեր ժամացույցի 
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մեխանիզմների), այլ 

26.52.23.700 Մեխանիզմներ ժամացույցի, ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, 
չլրակազմած հավաքած  

26.52.24 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված ժամացույցների 
համար, նախնական հավաքվածքի 

26.52.24.000 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար նախատեսված ժամացույցների համար, 
նախնական հավաքվածքի 

26.52.25 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար չնախատեսված ժամացույցների 
համար, լրակազմված չհավաքած, չլրակազմված և նախապես կոպիտ հավաքած  

26.52.25.000 Ժամացույցի մեխանիզմներ կրելու համար չնախատեսված ժամացույցների համար, 
լրակազմված չհավաքած, չլրակազմված և նախապես կոպիտ հավաքած  

26.52.26 Պատյաններ բոլոր տեսակների ժամացույցների համար և դրանց մասերը  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 26.52.11 և 26.52.12 ենթակարգերի ժամացույցների (ձեռքի, գրպանի ժամացույցներ, 
ժամանակագրիչներ և այլն) պատյաններ (առանց ժամացույցի մեխանիզմի, 
ապակիներով կամ առանց դրանց), պատյանների մանրակներ (ներառում է` 
պատյանի շրջանակ (կարող է ունենալ հատակի համար նախատեսված հոդակապեր, 
իսկ գրպանի ժամացույցների պարագայում` նաև ներքին կափարիչի և քարերի 
խոռոչների հոդակապեր)), պատյանի շրջանակին զոդակցած կախոց (գնդով 
(գրպանի ժամացույցների համար) և ներդրակով), ժամացույցի մեխանիզմի 
պաշտպանության համար նախատեսված ներքին կափարիչ (բացակայում է 
սովորական ժամացույցներում), քարի խոռոչ (մանրակ, որը նախատեսված է ապակու 
պահման համար), հատակ (հակառակ կողմից ժամացույցի փակման համար, 
սովորական ժամացույցներն ունենում են միայն մեկ հատակ, մինչդեռ կափարիչով 
գրպանի ժամացույցները` երկրորդ համանման կափարիչ` ապակու ծածկման 
համար), կարող են լինել ցանկացած նյութից, հիմնականում պատրաստվում են ոչ 
ազնիվ մետաղից (պոպատ, նիկել և այլն, ողորկած, քրոմապատած, արծաթազօծած 
կամ ոսկեզօծած), ազնիվ մետաղից, թանկարժեք մետաղով պատված մետաղից, 
երբեմն նաև պլաստմասսայից, փղոսկրից, ագաթից, սադափից և այլն, կարող են 
զարդարվել (մշակվել խառատային հաստոցի վրա, փորագրվել, զարդարվել բնական 
կամ արհեստական մարգարտով, բնական, արհեստական կամ վերականգնված 
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերով և այլն) (ձեռքի ժամացույցների 
պատյանները չունեն գնդեր կամ կախոցներ, սակայն պարունակում են փոկերի 
ամրացման համար նախատեսված անցքեր (կազմված են մի քանի մանրակներից 
(ներառյալ միջաձող), որը կարող է ամրացվել անշարժ կերպով կամ լինել 
զսպանակած), կանացի որոշ ձեռքի ժամացույցներ կարող են լինել առանց անցքերի, 
սակայն հանդերձվել լարի ամրացման համար նախատեսված բութակներով, ձեռքի 
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ժամացույցի պատյանները հաճախ կազմված են միայն երկու մասերից` պատյանի 
շրջանակի և հատակի համակցությունից, քարերի խոռոչները կատարվում են ներքին 
կափարիչին կամ պատյանին, որոշներում ժամացույցի մեխանիզմը նախապես 
ամրացվում է ներքին պաշտպանական կափարիչին), պատյաններին ամրացված 
ժամացույցների փոկերը, ժապավենները և ապարանջանները դասակարգվում են 
տվյալ ենթակարգում  

- ժամացույցների (բացի ձեռքի և գրպանի) և տվյալ ենթակարգի այլ 
արտադրատեսակների պատյաններ, պայմանով, որ պատյանի տիպով դրանք 
համանման են սույն ենթակարգի ժամացույցների պատյաններին, այսպիսով, նշված 
պայմանին բավարարելու դեպքում ներառվում են` զարթուցիչների, ծովային 
ժամանակաչափերի, տրանսպորտային միջոցների ժամացույցների, 
ժամանակագրանցիչների, ժամանակի ինքնագրիչների և ժամանակային դրոշմոցի, 
ժամանակի միջակայքերի չափիչների (րոպեի, վայրկյանի 
ժամանակակարգավորիչներ և այլն) և տվյալ ենթակարգի այլ ժամացույցների 
պատյաններ (անկախ նրանից հանդերձված են ապակիներով, թե ոչ, վերջնամշակած 
են, թե ոչ), լինում են տարբեր ձևերի, սովորաբար պատրաստվում են մետաղից (այդ 
թվում` թանկարժեք), փայտից, պլաստմասսայից, կաշվից, սադափից, լսնակուճից, 
մարմարից, խեցեղենից, եղնգաքարից, ագատից, փղոսկրից և այլն, կարող են 
զարդարվել բնական կամ արհեստական մարգարտովմ արհեստական կամ 
վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք մետաղներով, կամ համակցվել 
քանդակների, արձանիկների և այլն հետ (ներառվում են նաև պատյանների 
մանրակներ, ինչպես օրինակ` քարերի խոռոչներ, շրջանակներ, հենակալներ, 
հենակներ և ոտնակներ) 

 

Բացառվում է` 

- ժամացույցի պատյանների հետ միասին ներկայացված, սակայն դրանց չամրացված 
փոկերը, ժապավենները, ապարանջանները և այլ բաղադրիչները (դասակարգվում են 
համապատասխան դիրքերում` որպես, ժամացույցի առանձին ներկայացված փոկեր, 
ժապավեններ և ապարանջաններ) (տես 26.52.27) 

- ժամացույցների (բացի ձեռքի և գրպանի) և համանման տիպի այլ 
արտադրատեսակների պատյանները (26.52.26) 

- ժամացույցների պարզ պաշտպանական կափարիչները, ինչպես նաև ժամացույցի 
ապակիները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- ընդհանուր նշանակության մասերը (օրինակ` ժամացույցների պատյանների համար 
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նախատեսված զսպանակները) (ոչ ազնիվ մետաղներից (25), պլաստմասսայից (28) 

- ժամացույցների պատյաններին ոչ համանման տիպի պատյանները, որոնք 
օգտագործվում են գիտական սարքերի, էլեկտրասնուցման հաշվիչների և այլնի 
համար (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- առանձին ներկայացված պաշտպանական կափարիչները (սովորաբար` ապակե) 
(23.19.26) 

26.52.26.100 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար  
26.52.26.130 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, թանկարժեք 

մետաղից կամ թանկարժեք մետաղով դրվագած մետաղից  
26.52.26.150 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, ոչ թանկարժեք 

մետաղից (ներառյալ ոսկեզօծած կամ արծաթազօծած գալվանական եղանակով)  
26.52.26.190 Պատյաններ ժամացույցների համար, նախատեսված կրելու համար, այլ  
26.52.26.300 Մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար 
26.52.26.500 Պատյաններ և մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու 

համար և 26.50 խմբի այլ արտադրատեսակների 
26.52.26.540 Պատյաններ ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար և 26.50 խմբի 

այլ արտադրատեսակների  
26.52.26.570 Մասեր պատյանների, ժամացույցների համար, չնախատեսված կրելու համար և 

26.50 դասի այլ արտադրատեսակների  
26.52.27 Այլ մասեր բոլոր տեսակների ժամացույցների համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների շղթաներ, ժապավեններ և ապարանջաններ բոլոր 
տեսակի, ինչպես նաև դրանց մասեր (այսինքն` ժամացույցները դաստակին 
ամրացնելու համար նախատեսված հարմարանքներ), կարող են լինել ոչ թանկարժեք 
կամ թանկարժեք մետաղից, գեղազարդային 

 

Բացառվում է` 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների ոչ մետաղական շղթաները, ժապավենները և 
ապարանջանները (15.12.13) 

- ամրացման համար նախատեսված այլ հարմարանքները (պարանոցի շղթաներ, 
կախովի ժապավեններ, մատանիներ, կրծքազարդեր և այլն) (դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում) 

- թանկարժեք մետաղից, թանկարժեք մետաղից դրվագած մետաղից (32.12.14) կամ 
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ոչ թանկարժեք մետաղից ճարմանդները և սեղմակները (25.99.25) 

- ժամացույցների հետ ներկայացված, սակայն դրանց չամրացված շղթաները, 
ժապավենները և ապարանջանները (26.52.11, 26.52.12) 

26.52.27.000 Այլ մասեր բոլոր տեսակների ժամացույցների համար 
26.52.28 Ժամանակի գրանցիչներ, ժամանակի ինքնագրիչներ, կայանման ժամանակի 

հաշվիչներ. բոլոր տեսակի ժամացույցի մեխանիզմներով ժամանակային 
փոխարկիչներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օրվա ժամանակի գրանցման, ինչպես նաև այլ խմբավորումներում չթվարկված և 
ժամանակի միջակայքերի չափման, գրանցման կամ այլ եղանակով ցուցանշման 
համար նախատեսված սարքեր (պայմանով, որ դրանք գործողության մեջ են դրվում 
ձեռքի կամ պատի տիպի ժամացույցի մեխանիզմով, այդ թվում` ժամացույցի 
երկրոդային մեխանիզմներ և համաժամ շարժիչով ժամացույցի մեխանիզմներ), 
կարող են ունենալ ժամի, րոպեի և վայրկյանի ցույց տրման թվատախտակներ, 
որոշները (օրինակ` ժամանակի տվիչները, գիշերային պահակի ժամացույց-
հաշվետախտակները և ժամանակակարգավորիչները) կարող են թողարկվել նաև 
առանց թվատախտակի  

- ժամանակի գրանցիչներ` նախատեսված աշխատողների գալու և գնալու ժամանակի 
գրանցման համար, կազմված են ժամացույց, ժամացույցի մեխանիզմով 
գործողության մեջ դրվող ամսաթվի նշիչ, մուրճիկ և թանաքաժապավեն պարունակող 
հենամարմնից, քարտը մեքենայի մեջ դնելուց հետո մուրճիկը գործարկվում է 
(մեխանիկական կամ էլեկտրական) և քարտի վրա դրոշմում ճշգրիտ ժամանակը 
(աշխատաժամանակը այնուհետ կարելի է հաշվարկել քարտի միջոցով), կարող են 
լինել անկախ, առաջնային ժամացույցների հետ միացված առաջնային ժամացույցի 
տեսքով (տվյալ պարագայում կարող են պարունակել նաև զարկի կամ ազդանշանի 
մեխանիզմ (տես` 26.52.14 ենթակարգի պարզաբանումները)) առավելապես 
կիրառվում են ութնօրյա լարմամբ մեխանիկական ժամացույցներ և էլեկտրական 
ժամացույցներ  

- ժամանակի ինքնագրիչներ` համանման են ժամանակի գրանցիչներին, սակայն 
նշում են նաև ամիս, տարի, հերթական համար և այլ տվյալներ, որոշները 
հանդերձվում են նաև աշխատաժամանակի հանրագումարման սարքավորմամբ, 
օգտագործվում են նաև փոստային կամ հաշվառման փաստաթղթերի, 
գնապիտակների և այլնի դրոշմավորման համար  

- գիշերային պահակների ժամացույց-հաշվետատխատկներ` սովորաբար դյուրակիր 
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են, պարունակում են թղթային թվատախտակը գործողության մեջ դնող ժամացույցի 
մեխանիզմ կամ ամսաթվի ցուցման հարմարանք, հատուկ ստեղնի միջոցով պահակը 
գրանցում է պարբերական այցելությունների ժամը, րոպեն և կետի համարը, 
այսպիսով, սորատելով կամ դրոշմելով պտտվող թվատախտակը կամ 
թանաքաժապավենի միջոցով տպելով թղթի շերտի վրա  

- աղավնիների ժամանակակարգավորիչներ` նախատեսված են փոստային 
աղավնիների ժամանման գրանցման համար, իրենցից ներկայացնում են ժամացույց, 
օղակների թմբուկ և օրվա, ժամի, րոպեի և վայրկյանի նշման սարքավորում 
պարունակող դյուրակիր արկղ, տվյալները տպագրվում են ժապավենին կամ 
սորատվում սկավառակին կամ թղթային ժապավենին  

- հիմնական հաճախության կարգավորման սարքեր` օգտագործվում են համաժամ 
շարժիչով ժամացույցների համակարգերի, ժամացույցի մեխանիզմներով 
փոխարկիչների և այլնի հետ, պարունակում են թվատախտակ` ստուգանմուշային 
ժամանակի, համաժամ շարժիչով ժամացույցի ժամանակի և դրանց միջև 
տարբերության ցուցանշման համար, ըստ էության կազմված են ժամանակի 
տարբերության ցուցանշման մեխանիզմից, ժամացույցի երկրորդային մեխանիզմից և 
հպակային, ազդանշանային և կարգավորող տարբեր սարքավորումներից 

- ժամանակակարգավորիչներ` էլեկտրական հպակների անջատմամբ և միակցմամբ 
պայմանավորվող արագընթաց երևույթների տևողության չափման համար, 
օգտագործվում են էլեկտրասնուցման հաշվիչների ստուգման, մարդու հակազդման 
ռեակցիայի արագության և այլնի չափման համար, հիմնականում կազմված են տուփի 
մեջ տեղադրված համաժամ շարժիչից, էլեկտրամագնիսական կցորդիչից և 
թվատախտակով չափիչից (վայրկյանների և վայրկյանի հարյուրերորդական մասերի 
ցուցանշման համար), աշխատանքի ընթացքում համաժամ շարժիչն աշխատում է 
անընդհատ և երևույթի ընթացքի ժամանակ շղթայակցվում չափիչի հետ  

- սեղանի կամ խաղադաշտի ժամանակակարգավորիչներ` խաղաժամանակի 
ցուցանշման համար, կիրառվում են սպորտային միջոցառումներում 

- կանգով վայրկենաչափեր և այլ ժամանակակարգավորիչներ` որոշ գործընթացների 
տևողության չափման համար, պարունակում են վայրկյանի թվատախտակ, 
րոպեների հանրագումարման թվատախտակ և մեկնարկի ու կանգի լծակ  

- հեռախոսային խոսակցությունների տևողության ժամանակակարգավորիչներ` 
աշխատանքի սկզբունքով համանման են կանգով վայրկենաչափերին և կարող են 
ունենալ զարկի մեխանիզմ 

- ժամանակի ինքնագրիչներ` համաժամ շարժիչով ժամացույցի մեխանիզմով, 
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սովորաբար կառավարվում են քվարցե գեներատորով, կարող են գրանցել 
ժամանակը (վայրկյանի հարյուրերոդական մասի ճշգրտությամբ), ինչպես նաև 
մեկնման և ժամանման ժամանակները, կարող են աշխատել լուսանկարչական կամ 
հաստատուն արագությամբ շարժվող թղթային ժապավենի սորատման կամ 
տպագրության միջոցով, կիրառվում են սպորտային միջոցառումների ժամանակ 

- գործընթացների ժամանակակարգավորիչներ (ժամանակի կարճ հատվածների 
համար)` տրված ժամանակի ավարտից հետո դրանք միացնում են զանգը, 
հանդերձվում են զանգով և թվատախտակով (սովորաբար` 0-10, 0-30 և 0-60 թվեր 
ունեցող), օգտագործվում են բոլոր այն բնագավառներում, որոնցում անհրաժեշտ է 
հսկել գործընթացի տևողությունը 

- երկրորդային ժամացույցներ (գործողության մեջ դրվող առաջնային 
ժամացույցներով)` միայն րոպեի և վայրկյանի սլաքներով կամ միայն վայրկյանի 
սլաքներով  

- բիլիարդի ժամացույցներ (ժամացույցի մեխանիզմն օգտագործվում է 
խաղաժամանակի կամ վճարման ենթակա գումարի (ժամանակից կախված) 
ցուցանշման համար) 

- շախմատային ժամացույցներ` կազմված են ժամի և րոպեների ցուցանշման համար 
նախատեսված, թվատախտակներ ունեցող երկու ժամացույցի մեխանիզմներից և այդ 
մեխանիզմների գործարկման կամ կանգի համար նախատեսված երկու 
սեղմակներից կամ լծակներից  

- 26.52.14.300-26.52.14.700 ստորադիրքերի` ժամացույցի բնույթ չունեցող 
սարքվածքներ, որոնք հիմնականում նախատեսված են ժամանակի տրված, 
նախապես որոշված պահերին էլեկտրական շղթայի ավտոմատ միացման կամ 
անջատման համար (տվյալ ենթակարգում ներառվելու համար, այդ սարքվածքները 
պետք է պարունակեն ցանկացած տիպի ժամացույցի մեխանիզմ (ներառյալ 
ժամացույցի երկրորդային մեխանիզմները և համաժամ շարժիչով ժամացույցի 
մեխանիզմները)), ներառվում են` ժամանակային անջատիչներ (օգտագործվում են 
լուսավորման շղթաների (հասարակական վայրերում, խանութների ցուցափեղկերում 
և այլն), տաքացման շղթաների (ջրատաքացուցիչներ և այլն), սառեցման 
կայանքների, պոմպերի, էլեկտրասնուցման երկսակագնային հաշվիչների և այլնի 
կառավարման համար, ըստ էության կազմված են ժամացույցի մեխանիկական կամ 
էլեկտրական մեխանիզմից (ցանկացած տիպի) կամ համաժամ շարժիչից, սլաքներով 
կամ առանց սլաքի թվատախտակից, ժամանակի կարգավորման սարքվածքից 
(լծակներ և բույթեր), ինչպես նաև շարժաբեր ռելեների, փոխարկիչների և 
կոմուտատորների համակարգից (նշված բոլորը տեղադրվում է սեղմակներ ունեցող 



1824 
 

տուփում), կարող են գործողության մեջ դրվել ջերմապահպանիչների, չնշման 
կարգավորիչների, ջրի մակարդակի կարգավորիչների և այլնի միջոցով), 
մետաղադրամի նետմամբ միացվող և համաժամ շարժիչի միջոցով անջատվող 
էլեկտրական սարքերի (հեռուստատեսային ընդունիչների, արդուկների, լվացքի 
մեքենաների և այլն) սնուցման շղթաների անջատիչներ (միջակայքը որոշվում է 
նետված մետաղադրամների քանակով)  

 

Բացառվում է` 

- առանց ժամացույցի մեխանիզմի կամ համաժամ շարժիչի էլեկտրոնային և 
էլեկտրոնային ժամանակակարգավորիչները (26.51.66) 

- ժամացույցի թվատախտակով խաղադաշտի ժամացույցները (26.52.14) 

- ժամանակի գրանցման համար նախատեսված օժանդակ սպորտային սարքերը 
(ժամանակակարգավորիչների հենակներ և բռնիչներ, գործարկման փականակներ, 
լուսադիոդներ, ձայնագիտական, էլեկտրական կամ ռադիոհեռագրական հաղորդման 
սարքեր և այլն) (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- ժամանակի մեխանիզմ ունեցող կամ չունեցող, սակայն ժամանակային 
թվատախտակով չհանդերձված 26.60 և 26.51 դասի սարքերը և սարքավորումները, 
ինչպես օրինակ` մակընթացությունների ինքնագրիչները և սեյմսագրիչները 
(26.51.12), ճնշագրիչները և ջերմագրիչները (26.51.51), ճնշաչափերը (26.51.52), գազի, 
հեղուկի, էլեկտրասնուցման կամ արտադրանքի հաշվիչները (26.51.63), պտույտների 
քանակի հաշվիչները, արտադրանքի հաշվիչները, արագաչափերը, հեռաչափերը, 
սակահաշվիչները, քայլաչափերը և հաշվարկի միջոցով ժամանակի կարճ 
միջակայքերի չափման համար նախատեսված սարքերը և սարքավորումները 
(26.51.64), օպիսաչափերը (26.51.66) 

- ժամանակաչափերը, ժամանակագրիչները և կանգով վայրկենաչափերը (26.52.11, 
26.52.12) 

- ժամանակացույցերը (32.20.16) 

- 26.52.28 ենթակարգի` առանձին ներկայացված տուփերը (26.52.26 կամ 
համապատասխան խմբավորումներում) (տես նաև 26.52.26 ենթակարգի 
պարզաբանումները) 

- առանձին ներկայացված ժամացույցի մեխանիզմները (26.52.21, 26.52.23-26.52.25) 
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- ժամացույցների առանձին ներկայացված պատյանները (26.52.26) 

- ժամացույցի մեխանիզմների առանձին ներկայացված մանրակները (26.52.23-
26.52.25, 26.52.27) 

26.52.28.100 Գրանցիչներ ժամանակի, ինքնագրիչներ ժամանակի  
26.52.28.300 Հաշվիչներ կայանման ժամանակի և այլ (բացի տեխնոլոգիական գործընթացների 

ժամանակակարգավորիչներից, վայրկենաչափերից և սարքերից, համանման) 
26.52.28.500 Ժամանակակարգավորիչներ տեխնոլոգիական գործընթացների, վայրկենաչափեր և 

սարքեր, համանման 
26.52.28.700 Անջատիչներ ժամացույցի մեխանիզմով 
26.52.9 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.52.99 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.52.99.000 Ժամացույցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.6 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանք 

26.60 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանք 

26.60.1 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանք 

26.60.11 Ռենտգենյան, ալֆա-, բետա- կամ գամմա- ճառագայթման կիրառման վրա 
հիմնված սարքեր 

 

Տվյալ ենթակարգի սարքավորումները, հիմնված ռենտգենային ճառագայթման 
օգտագործման վրա կիրառվում են ինչպես բժշկությունում, այնպես և այլ 
նպատակների համար, սարքավորումների հիմնական տարր է հանդիսանում 
ռենտգենյան ճառագայթներ գեներացնող խողովակից կազմված բլոկը: Բլոկը 
սովորաբար կախվում կամ տեղադրվում է ուղղորդիչ կամ ամբարձիչ մեխանիզմով 
տակդիրի կամ այլ հենարանի վրա, սնուցվում է հատուկ սարքավորանքից (կազմված 
տրանսֆորմատորներից, ուղղիչներից և այլն), համապատասխան լարմամբ, այլ 
դեպքերում` կառուցվածքային բնութագրերը տարբերվում են ըստ օգտագործման 
նպատակի:  

- ախտորոշման համար կիրառվող ռենտգենյան սարքեր` գործողությունը հիմնված է 
այն փաստի վրա, որ ռենտգենյան ճառագայթները կարող են թափանցել մարմնի 
միջով, ինչն անթափանց է սովորական լույսի համար, դրանց կլանումն աճում է 
անցանելի մարմինների խտության մեծանալով, ներառում են ռենտգենադիտական 
սարքեր (պատրաստվում են այնպես, որ ռենտգենյան ճառագայթներն անցնեն 
հետազոտվող օրգանի միջով, անդրադարձնելով ստվերն էկրանի վրա, օրգանի 
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վիճակը ներկայացնում է ստվերային արտացոլման խտության փոփոխությունը), 
ռենտգենագրական սարքեր (անցնելով հետազոտվող մարմնով, ռենտգենյան 
ճառագայթներն ընկնում են լուսանկարչական թիթեղին և գրառվում դրա վրա, 
միևնույն սարքերը կարող են օգտագործվել ռենտգենադիտման և ռենտգենագրման 
համար), սարքեր կազմված հատուկ կառուցված խցիկի հետ համակցված 
ռենտգենյան սարքից (լուսանկարահանում են բուն խցիկում տեղադրված 
ռենտգենյան էկրանի վրա ստեղծվող պատկերը (դասակարգվում են տվյալ 
ենթադիրքում եթե այդ սարքերը և հատուկ խցիկը ներկայացված են միասին, 
նույնիսկ եթե փոխադրման հարմարավետության համար դրանք փաթեթավորված են 
առանձին)) 

- սարքեր ռադիոթերապիայի համար` ռենտգենյան ճառագայթների թափանցող 
ունակության և կենդանի հյուսվածքների քայքայման գործողության շնորհիվ 
օգտագործվում են բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար, օրինակ` որոշ 
մաշկային հիվանդություններ և որոշ ուռուցքներ (կախված ճառագայթների 
հասանելիության խորությունից, այս բուժումը հայտնի է որպես «մակերևութային» 
կամ «խոր») 

- համակարգչային տոմոգրաֆներ մարդու ողջ օրգանիզմի հետազոտման համար` 
ճառագայթաախտորոշման համակարգեր` էլեկտրոնային ճառագայթագրութան 
(տոմոգրաֆիայի) օգնությամբ մարդու ողջ օրգանիզմի հետազոտման համար, 
մարմնի մասերը սկանավորվում են ռենտգենյան ճառագայթով առանձին փուլերով և 
շերտերով, ընդ որում, ռենտգենյան ճառագայթների փոփոխվող թուլացումը չափվում 
է թունելի (որում հիվանդը պառկած է) շուրջն օղակաձև տեղաբաշխված հարյուրավոր 
դետեկտորներով, տվիչներից ստացվող տվյալները համակարգիչը կերպափոխում է 
պատկերի, որը ցուցադրվում է համակարգային մոնիտորին, տոմոգրաֆիկական 
պատկերները սովորաբար լուսանկարվում են համակարգում կառուցված հատուկ 
խցիկով և անհրաժեշտության դեպքում, դրանք կարելի է գրանցել 
էլեկտրամագնիսական եղանակով պահման համար 

- ռենտգենյան և այլ սարքեր, նախատեսված առանձին կանգնակով կամ 
ատամնաբուժական կաբինետներում պատին տեղադրելու համար 

- ռենտգենյան սարքեր` արդյունաբերական կիրառման համար` նման են 
ախտորոշման նպատակների համար օգտագործվող սարքերին, բացառությամբ, որ 
կոնկրետ նպատակների համար դրանք կարող են հանդերձվել հարմարակցիչներով և 
օժանդակ սարքավորանքով, օգտագործվում են օրինակ` մետաղագործությունում` 
կոնքերի տեղայնացման կամ համաձուլվածքների միատարրության հսկման համար, 
տեխնիկայում` հանգույցների ճշգրտության հսկման համար, էլեկտրատեխնիկական 
արդյունաբերությունում` ծանր մալուխների կամ փայլատ ապակե լամպերի հսկման 
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համար, ռետինի արդյունաբերությունում` ներքին դողածածկանների 
հակազդեցության հսկման համար, արդյունաբերության այլ բնագավառներում` 
նյութերի հաստության հսկման և չափման համար 

- հատուկ սարքեր (ռենտգենային դիֆրակցիոն և ռենտգենային սպեկտրաչափական 
սարքավորանք)` ռենտգենյան ճառագայթները դիֆրակցվում են բյուրեղում և 
այնուհետ ընկնում լուսանկարչական ժապավենի վրա կամ էլեկտրոնային հաշվիչի 
մեջ, կիրառվում են բյուրեղների կառուցվածքի, ինչպես նաև նյութերի քիմիական 
բաղադրության ուսումնասիրման համար 

- սարքեր բանկային տոմսերի և այլ փաստաթղթերի ռենտգենադիտական 
հետազոտման համար 

Ալֆա, բետա և գամմա ճառագայթներն արձակվում են ատոմների 
ինքնաբերական փոխարկման դեպքում ճառագայթման արձակման հատկանիշներ 
ունեցող ճառագայթաակտիվ նյութերից, ճառագայթաակտիվ նյութը զետեղվում է 
կապարապատված բեռնարկղում (սովորաբար պողպատից), որն ունի անցք` միայն 
մեկ ուղղությամբ ճառագայթման թողանցման համար, տարբերվում են ըստ 
կիրառվող ճառագայթման և օգտագործման նպատակի: Գամմա ճառագայթումը 
կարելի է օգտագործել գրեթե նույն նպատակների համար, ինչ և ռենտգենյան 
ճառագայթները:  

- սարքեր թերապիայի համար` ճառագայթաակտիվ աղբյուր է հանդիսանում 
ռադիումի, ճառագայթաակտիվ կոբալտի կամ որևէ այլ ճառագայթաակտիվ իզոտոպի 
լիցքը 

- սարքեր ճառագայթագիտական հետազոտությունների համար` կիրառվում են 
հիմնականում արդյունաբերությունում` մետաղական մանրակների և այլնի հսկման 
համար (առանց դրանց կառուցվածքի վնասման) 

- սարքեր, չափիչ սարք ունեցող, ինչպես բետա կամ գամմա ճառագայթներով 
հաստաչափ` նյութերի հաստության չափման համար, սարքեր փաթեթների 
պարունակության հսկման համար` (օրինակ` դեղագործական արտադրանք, 
սննդամթերք, օծանելիք և այլն) կամ իոնացման հողմաչափեր` պահանջվող 
տեղեկատվությունը սովորաբար ստացվում է ճառագայթման քանակության 
փոփոխության չափման միջոցով 

- ծխի դետեկտոր պարունակող հրդեհային ազդանշաններ, որոնցում առկա է 
ճառագայթաակտիվ նյութ  

- ռենտգենյան խողովակներ` սարքվածքներ, որոնցում էլեկտրական էներգիան 



1828 
 

փոխարկվում է ռենտգենյան ճառագայթների, բնութագրերը տարբերվում են ըստ 
օգտագործման նպատակի, կազմված են էլեկտրոններ արձակող կատոդից և այդ 
էլեկտրոնները կլանող թիրախից (հակակատոդ կամ անոդ), այսպիսով ստիպելով 
արձակել ռենտգենյան ճառագայթներ, որոշ դեպքերում խողովակներն ունենում են 
էլեկտրոնների հոսքի արագացման միջանկյալ էլեկտրոդներ, էլեկտրոդները 
տեղադրվում են համապատասխան էլեկտրական հպակներով ապակե խողովակում 
կամ բեռնարկղում, խողովակը տեղադրվում է յուղով լցված մեկուսացված 
մետաղական բեռնարկղում, լցվում գազով, սակայն հաճախ նրա մեջ պահպանվում է 
բարձր աստիճանի վակուում 

 

- այլ սարքեր, ռենտգենյան ճառագայթներ առաջացնող` օրինակ բետատրոն 
պարունակող սարքեր, որն արագացնում է էլեկտրոնների հոսքը և այսպիսով, 
առաջացնում բարձր թափանցման ուժի ռենտգենյան ճառագայթներ 

- ռենտգենյան էկրաններ (ռենտգենադիտական էկրաններ)` ֆլուորեսցենտային 
մակերևույթներ, որոնց վրա ընդունվում է ճառագայթումը, ակտիվ մակերևույթը 
սովորաբար կազմված է բարիումի ցիանապլատինատից, կադմիումի սուլֆիդից, 
վոլֆրամաթթվային կադմիուից, կապարե ապակուց, որոշները (հայտնի որպես` 
ուժեղացուցիչ էկրաններ) տալիս են ակտինիումային գույնի պատկեր, որը 
բարձրացնում է ռենտգենյան ճառագայթների կողմից ձևավորվող լուսանկարչական 
պատկերի խտությունը  

- ռենտգենյան բարձրավոլտ գեներատորներ` պարունակում են տրանսֆորմատոր և 
մեկուսիչ էկրանի ներսում տեղադրված ուղղիչ լամպեր, ունեն ռենտգենյան 
խողովակներին միացման համար հանովի բարձրավոլտ հպակներ, ներառվում են 
նաև հատուկ ռենտգենյան սարքերի հետ օգտագործման համար նախատեսված 
գեներատորները 

- ռենտգենյան վահաններ և կառավարման պուլտեր` պարունակում են լուսակայման 
ժամանակի և լարման ղեկավարման սարքավորումներ, հաճախ նաև բաժնաչափիչ, 
ներառվում են նաև ռենտգենյան սարքերի հետ օգտագործման համար 
նախատեսված վահանները և պուլտերը 

- սեղաններ, բազկաթոռներ և այլն` հետազոտման և բուժման համար, ռենտգենյան 
ճառագայթների հետ աշխատանքի համար նախատեսված` անկախ նրանից դրանք 
նախատեսված են ռենտգենյան սարքերում ներառելու համար թե առանձին 
արտադրատեսակներ են 
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- շանթարգելներ` հիմնված ճառագայթաակտիվության սկզբունքի վրա  

- նույնականացվող մասեր և պարագաներ` նախատեսված բացառապես կամ 
հիմնականում ռենտգենյան սարքերի և այլնի հետ օգտագործման համար, ներառում 
են ապլիկատորներ (սովորաբար կապարային գծերով, ռենտգենյան խողովակի կամ 
ճառագայթաակտիվ «ռումբի» ելքին տեղադրման համար, երբեմն անվանվում են 
«տեղորոշիչներ»), սարքավորումներ շիկացման էլեկտրական լամպերի հետ 
կենտրոնադրման համար (հատկապես կիրառվում են ճառագայթաբուժությունում` 
մաշկի ուղղակի զննման միջոցով մշակվող տեղամասի հսկման համար, հաճախ 
տեղադրվում են ռենտգենյան խողովակի կամ ճառագայթաակտիվ «ռումբի» ելքին), 
պաշտպանիչ պատյաններ (ռենտգենյան ճառագայթների համար անթափանցիկ 
կապարե ապակուց կամ որոշ աղերի հիմքով այլ նյութերից, տեղադրվում են 
ռենտգենյան խողովակների շուրջ` օպերատորներին վտանգավոր ճառագայթներից 
պաշտպանելու համար), կապարով պատված կամ կապարե ապակուց 
պատրաստված պաշտպանիչ էկրաններ կամ վահաններ (օպերատորի և ռենտգենյան 
խողովակների միջև տեղադրման համար), բերիլիումային պատուհաններ 
(ռենտգենյան խողովակների համար) 

Բացառվում է` 

- ռենտգենյան խողովակների համար մետաղական թաղանթները (23.19.21) 

- սարքերը և սարքավորումները, որոնք նախատեսված չեն ճառագայթաակտիվ 
աղբյուր ներառելու համար, պարզապես չափում են ճառագայթումը, նույնիսկ եթե 
դրանք ստուգաճշտված են կամայական միավորներով 26.51.4) 

- ալֆա, բետա, գամմա կամ ռենտգենյան ճառագայթման չափման կամ 
հայտնաբերման սարքերը (26.51.4) եթե դրանք ներառված չեն 
ճառագայթագիտական սարքում 

- անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր ճառագայթների կիրառման համար 
բժշկական սարքերը (26.60.12) 

- առանձին մատակարարվող խցիկները (26.70.1) 

- ռենտգենյան սարքերում կառուցված տեսագրանցող համակարգերը, որոնք թվային 
տեսքով փոխանցում, խմբագրում և պահում են արտաքին տեսախցիկի կողմից 
տրամադրվող տեսաազդանշանները (դրանք կազմված են հիմնականում 
անալոգաթվային կերպափոխիչից, էլեկտրոնային հաշվողական մեքենայից, 
մոնիտորներից և հիշողությունից (մագնիսական ժապավենի կամ սկավառակների 
վրա)) (26.51.20) 
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- ռենտգենյան լուսանկարների ուսումնասիրման սարքերը (ներառյալ պատկերների 
ցուցադրիչները) և ռենտգենագրական և ռենտգենալուսանկարչական նկարների 
երևակման սարքերը (26.70.1) 

- ռենտգենյան ճառագայթներ ստանալու համար չհարմարեցված, ինչպես նաև 
ռենտգենյան սարքերում չներառված բետատրոնները և էլեկտրոնների այլ 
արագացուցիչները (26.51.20) 

- ռենտգենյան ճառագայթների հետ աշխատանքի համար չնախատեսված 
սեղանները, բազկաթոռները և այլն (32.50.30) 

- օպերատորների կրելու համար նախատեսված պաշտպանիչ սարքավորումները, 
ինչպես օրինակ` ռետինի կապարով լցված կոմբինիզոնները կամ ձեռնոցները 
(25.13.60) կամ կապարե ապակուց նախապաշտպանական ակնոցները (32.50.4 

- ճառագայթաակտիվ նյութեր պարունակող ռադիումային ասեղները և 
խողովակները, ասեղները և այլն (24.13.5) 

- լուսանկարչական թիթեղները և ժապավենները (24.64) 

- ռենտգենյան սարքերի համար սնուցման բլոկներում օգտագործվող կենոտրոնները 
և այլ ուղղիչ խողովակները կամ լամպերը (32.10.4). 

26.60.11.000 Ռենտգենյան, ալֆա-, բետա- կամ գամմա- ճառագայթման կիրառման վրա հիմնված 
սարքեր 

26.60.12 Էլեկտրաախտորոշիչ սարքեր բժշկական նպատակներով օգտագործման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրաբժշկական սարքեր` նախապահպանական, բուժման կամ ախտորոշման 
նպատակների համար 

- էլեկտրասրտագրիչներ` սարքեր, որոնք սրտամկանների կծկմամբ առաջացող 
հոսանքների օգնությամբ կատարում են սրտագրառումներ  

- ձայնասրտագրիչներ` հատուկ նախատեսված սրտագրառման տեսքով սրտային 
աղմուկների գրառման համար, կարող են օգտագործվել նաև որպես 
էլեկտրասրտագրիչներ 

- սրտադիտակներ` օգտագործվում են էլեկտրասրտագրիչների և 
ձայնասրտագրիչների հետ` սրտագրառման և ձայնասրտագրառման 
միաժամանակյա դիտարկման իրականացման համար  

- հոսանքասրտագրիչներ` էլեկտրական սարքեր` սրտի աշխատանքով առաջացող 
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էլեկտրական դիմադրության փոփոխությունների չափման համար 

- էլեկտրաուղեղագրիչներ` ուղեղի հետազոտության համար 

- էլեկտրաանոթազարկագրիչներ` զարկերակային ճնշման և ծավալի գրանցման 
համար 

- էլեկտրաճնշումագրիչներ` զարկերակային, ներերակային կամ ներսրտային ճնշման 
տատանումների գրանցման համար 

- էլեկտրառետինագրիչներ` աչքի ցանցաթաղանթի լարման չափման համար 

- լսաչափեր և համանման սարքեր` հաճախության փոփոխության հիման վրա 
լսողության ստուգման համար 

- ախտորոշման սարքավորումներ` տվյալների մշակման ավտոմատ համակարգերին 
միատեղված կամ համատեղ աշխատող` կլինիկական տվյալների և այլնի մշակման և 
հայտնաբերման նպատակով  

- կայծկլտող հաշվիչ պարունակող սարքավորումներ` ցուցմունքները կերպափոխվում 
են անընդհատ ազդանշանների բժշկական ախտորոշումների պարզման համար, 
օգտագործվում է մարդու մարմնում գամմա ճառագայթների տարածման պատկերի 
ստացման համար, պատկերը վերարտադրվում է գամմա ճառագայթման խցիկի կամ 
կայծկլտող պատկերամուտի օգնությամբ, միջուկային պատկերամուտները 
ենթադրում են, որ հաճախորդը պետք է ընդունի դեղահաբ կամ նրան իրականացվի 
ճառագայթաակտիվ նյութի ներարկում, որն արագ կլանվում է հետազոտվող օրգանի 
կողմից, այնուհետև մարմինը սկանավորվում է գամմա ճառագայթման հաշվիչով, որը 
գրանցում է ճառագայթաակտիվ նյութի կողմից ճառագայթվող քանակությունը 
(որոշելու համար որտեղ է խտացվում ճառագայթաիզոտոպը), տեսապատկերը 
(ներկայացնում է լուսավոր և մութ հատվածների կամ ցայտերանգային ներկերի 
հավաքածու, որը ցույց է տալիս թե որ օրգանում է կուտակվել ռադիոիզոտոպը) 
վերարտադրվում է տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենայով, սկանավորումը 
տեղեկատվություն է տալիս հետազոտվող օրգանի կառուցվածքի և 
աշխատունակության վերաբերյալ, կայծկլտագրիչ սարքի օրինակ է հանդիսանում 
պոզիտրոնային էմիսիայի վրա հիմնված տոմոգրիչ պատկերամուտը (զուգակցում է 
միջուկային բժշկության սկզբունքները և համակարգչային տոմոգրիչի 
պատկերամուտի կողմից օգտագործվող վերարտադրման տեխնոլոգիայի հետ (տես 
26.60.11 ենթադիրքի պարզաբանումները)) 

- անդրաձայնային ախտորոշման սարքավորումներ (օրինակ` էլեկտրաախտորոշման 
անդրաձայնային սկանավորող սարք)` օգտագործվում է անդրաձայնային ալիքների 
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միջոցով օրգանների հետազոտման համար, բարձր հաճախային ձայնային ալիքները 
կերպափոխիչի միջոցով ուղղորդվում են մարդու մարմնի մեջ, կերպափոխիչը հպման 
մեջ է մտնում մարդու մարմնի հետ և պարբերաբար ճառագայթում կարճ 
անդրաձայնային իմպուլսներ և որսում դրանց «արձագանքը» (արձագանքը 
հանդիսանում է ձայնային ազդանշանների անդրադարձում, բնութագրերը 
հնարավորություն են տալիս դիտարկել օրգանի տեղաբաշխումը, չափերը, ձևը և 
հյուսվածքների կառուցվածքը, նկարագրությունը հիմնականում իրականցվում է 
տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենայի կողմից` հյուսվածքների 
արտապատկերմամբ), սկանավորման տվյալ մեթոդը օգտագործվում է կրծքի, սրտի, 
լյարդի, լեղապարկի, հղի կանանց արգանդապտղի ուսումնասիրության համար  

- միջուկային սարքավորումներ` մագնիսական ռեզոնանս օգտագործող` մարմնի 
ատոմների մագնիսական հատկությունների հիման վրա (ինչպես օրինակ ջրածնային 
ատոմները) մարդու մարմնի հյուսվածքների և ներքին օրգանների հետազոտման 
համար, բաղկացած են խոշոր էլեկտրամագնիսից, ճառագայթահաճախությունների 
գեներատորից և տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենայից, մագնիսա-
ռեզոնանսային արտացոլվածքը հիմնված է ինտենսիվ մագնիսական դաշտի 
ազդեցությամբ ջրածնի ատոմների միջուկի հավասարեցման սկզբունքի վրա (եթե 
դրանից հետո ատոմների վրա ազդում են ճառագայթահաճախություններ, 
միջուկների հավասարեցումը տեղաշարժվում է և ինքնահավասարեցվում` 
ճառագայթաալիքների ազդեցության վերացումից հետո, ճառագայթելով թույլ 
էլեկտրական ազդանշաններ), քանի որ մարդու մարմինը պարունակում է ջրածնի 
ատոմներ, մարմնի ցանկացած մասի պատկերը կարելի է ստանալ հետադարձ 
իմպուլսներով` հյուսվածքների միջև տարբերությունների հայտնաբերման համար 
(հնարավորություն է տալիս ստանալ ծուծոսկրի և հյուսվածքի պատկերները), 
մագնիսա-ռեզոնանսային արտացոլվածքների համար որպես տարր` ջրածնի 
ընտրությունը պայմանավորված է մարդու մարմնում դրա առատությամբ և հայտնի 
մագնիսական բնութագրերով, հնարավոր է օգտագործել նաև այլ տարրեր (օրինակ` 
նատրիում կամ ֆոսֆոր) 

- լսափողակներ 

- սարքեր շնչառության հաճախության չափման` հիմնական փոփոխության որոշման 
համար 

- շնչաչափեր` թոքերի ծավալի որոշման համար 

- ցեֆալոչափեր 

- պելվիչափեր (Pelvimeters) 



1833 
 

26.60.12.100 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա 
26.60.12.150 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա, 

բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական 
օգտագործման համար 

26.60.12.190 Սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան ճառագայթման գործողության վրա, այլ  
26.60.12.300 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման գործողության 

վրա  
26.60.12.350 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման գործողության 

վրա, բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական 
օգտագործման համար 

26.60.12.390 Սարքավորումներ` հիմնված ալֆա, բետա կամ գամմա ճառագայթման գործողության 
վրա, այլ  

26.60.12.500 Խողովակներ ռենտգենյան  
26.60.12.700 Գեներատորներ ռենտգենյան ճառագայթման, գեներատորներ բարձր լարման, 

ներառյալ սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան, ինչպես նաև ալֆա, բետա կամ 
գամմա ճառագայթման օգտագործման վրա ենթակարգում դասվող դրանց մասեր 

26.60.13 Անդրամանուշակագույն կամ ենթակարմիր ճառագայթման կիրառման վրա 
հիմնված սարքեր բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ 
կենդանիների բուժման նպատակներով օգտագործման համար 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սարքեր ճառագայթաբուժության համար` դրանցում կիրառվում են տեսանելի 
լուսակի ներսում կամ դրսում գտնվող ճառագայթումները (ենթակարմիր, 
անդրամանուշակագույն)` որոշ հիվանդությունների բուժման կամ ախտորոշման 
համար (հատուկ լուսավորություն` մաշկային հիվանդությունների հայտնաբերման 
համար), սովորաբար պարունակում են լամպեր, ենթակարմիր սարքերը կարող են 
հանդերձվել տաքացվող դիմադրություններով կամ տաքացվող պանելներով 
(անդրադարձիչներով) 

26.60.13.000 Սարքավորումներ` հիմնված անդրամանուշակագույն կամ ենթակարմիր 
ճառագայթման գործողության վրա, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

26.60.14 Սրտախթանիչներ, լսողական ապարատներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լսողական սարքեր` սովորաբար էլեկտրական հարմարանքներ (շղթայով), որոնք 
պարունակում են մեկ կամ ավելի խոսափողեր (ուժեղարարով կամ առանց դրա), 
հեռախոսի լսափող (կրվում է ականջի ներսում կամ ետևում, կամ նախատեսված է 
ականջի մոտ ձեռքին բռնելու համար) և մարտկոց, ներառվում են նաև սարքերը, 
նույնիսկ եթե դրանք ունեն ակնոցների տեսք 
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- սրտի գործունեության խթանիչներ 

- մարդու մարմնի մեջ պատվաստվող` դեղամիջոցի բաշխիչ սարքավորումներ` 
ընդհանուր հենամարմնում «բժշկական պոմպ», պոմպի սնուցման աղբյուր և 
դեղամիջոցի համար ամբար պարունակող 

- «օղակային պրոթեզներ» (չժանգոտվող պողպատե օղակներ, որոնք պատված են 
պլաստիկե երկու շերտով և արհեստական թելքից գործվածքով), օղակները 
վիրաբուժական եղանակով ամրացվում են սրտի փականին` դրա փակվելու 
ունակության վերականգնման համար  

- «հովանոցավոր» զտիչներ` արյունատար անոթների արենախիցքերի և 
խցանումների կանխման նպատկով սրտերակում պատվաստելու համար, կազմված 
են շատ փոքր հովանոցաձև տեսքի շրջանակից (պատրաստված են չժանգոտվող 
պողպատից և պատված արհեստական էլաստիկ նյութի նուրբ շերտով), երակի մեջ 
բացվում են հովանոցի նման  

- միզածորանի մշտական ընդարձակիչներ (տեղադրվում են միզածորաններում` մեզի 
հոսքի ապահովման համար)` պատրաստված են պլաստմասսայից, ունեն ձողի տեսք  

- մասեր և պարագաներ 32.50.22 ենթակարգի սարքերի և հարմարանքների 

- խթանիչների մասերը և պարագաները (օրինակ` թաղանթները, կիսաթաղանթները, 
թաղանթների խուփերը, էլեկտրոդները) (26.60.14.900) 

- խթանիչների համար առանձին ներկայացված առաջնային մարտկոցները և 
էլեկտրական կուտակիչները (38.12) 

- առաջնային տրանսֆորմատորով լիցքավորման սարքավորումները` պատվաստված 
խթանիչի կուտակիչի լիցքավորման համար (խթանիչի երկրորդային փաթույթում 
հոսանքի մակածման միջոցով) (33.13.11) 

- գլխի հեռախոսները, ուժեղարարները և համանման արտադրատեսակները, որոնք 
օգտագործվում են խորհրդաժողովների դահլիճներում կամ հեռախոսավարների 
կողմից` խոսքի լսելիության բարելավման համար  

 

Բացառվում է` 

- լսողական սարքերի մասերը և պարագաները (26.60.14.330) 

26.60.14.300 Սարքեր լսողական, բացի մասերից և պարագաներից  
26.60.14.330 Սարքեր լսողական, դրանց մասեր և պարագաներ 



1835 
 

26.60.14.500 Սրտախթանիչներ սրտամկանների գործունեության (բացի մասերից և 
պարագաներից) 

26.60.14.900 Մասեր և պարագաներ հարմարանքների և սարքերի, դասվող 26.60.14 
ենթակարգում (բացի լսողական սարքերի մասերից և պարագաներից) 

26.60.9 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ. ճառագայթահարող, 
էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.60.91 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ  
26.60.91.000 Բժշկական գործիքների արտադրության ծառայություններ  
26.60.99 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական սարքավորանքի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

26.60.99.000 Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական, էլեկտրաբուժական սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից   

26.7 Օպտիկական գործիքներ և լուսանկարչական սարքավորանք 
26.70 Օպտիկական գործիքներ և լուսանկարչական սարքավորանք 
26.70.1 Լուսանկարչական սարքավորանք և դրա մասերը 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- օպտիկական սարքեր և լուսասարքավորանք 

 

Բացառվում է`  

- չմշակված օպտիկական ապակե տարրերը (23.11) 

- օպտիկական տարրեր պարունակող բժշկական և վիրաբուժական գործիքները 
(օրինակ` ներդիտակները) (26.6) 

- լուսաքիմիական արտադրանքը (20.59) 

- ներկառուցված օպտիկական համակարգով կամ հպակային տիպի համակարգով 
լուսապատճենահանման սարքերը, ինչպես նաև ջերմապատճենահանման սարքերը 
(26.20) 

- լուսաբռնկիչների համար փորձանոթները (27.40) 

- օպտիկական չափիչ-ստուգիչ սարքերը (26.51) 

26.70.11 Օբյեկտիվներ լուսախցիկների, կինոխցիկների, պրոյեկտորների, 
լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների համար 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լուսանկարչական կամ կինոխցիկների կամ ցուցադրիչների օբյեկտիվներ, լրացուցիչ 
օբյեկտիվներ, դիտաններ և այլն, հիմնականում նախատեսված են այլ մանրակների 
հետ միացման համար (կոնկրետ սարքի կամ սարքի մասի ձևավորման համար), 
սարքում տեղադրելու համար դրանք պետք է ունենան մշտական հանդերձանք 
(այսինքն տեղադրվեն բռնակի վրա կամ շրջանակում և այլն) 

 

Բացառվում է` 

- 26.70.21 ենթակարգի օբյեկտիվները 

26.70.11.000 Օբյեկտիվներ լուսախցիկների, կինոխցիկների, պրոյեկտորների, 
լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների համար 

26.70.12 Լուսախցիկներ տպագրական թիթեղների կամ գլանների նախապատրաստման 
համար. լուսախցիկներ փաստաթղթերի պատկերման համար` մանրաժապավենի, 
մանրապատճենի և այլ մանրակրիչների վրա  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լուսանկարչական եղանակով տպագրական թիթեղների կամ գլանների կազմման 
կամ պատրաստման համար օգտագործվող խցիկներ (այդպիսի սարքավորումները 
կարող են լինել խոշոր չափերի և էականորեն տարբերվել այլ լուսախցիկներից), 
տարբերում են` ուղղահայաց և հորիզոնական գործողության խցիկներ, եռագույն 
խցիկներ և այլն, մատրիցայի բլոկներ լուսանկարահանող խցիկներ, 
պատկերազարդումներում (լուսանկարներ, սլայդներ և այլն) հիմնական գույների 
առանձնացման սարքավորումներ (լուսանկարչական եղանակով շտկված 
ժխտանկարների (տպագրական թիթեղների նախապատրաստման համար 
օգտագործելու նպատակով) թողարկման համար, կազմված են օպտիկական սարքից 
և էլեկտրոնային հաշվարկչից)  

 

Բացառվում է` 

- լուսամատրիցաներ տեղադրող կամ կազմող մեքենաները, նույնիսկ եթե մատրիցան 
լուսանկարահանվում է դրա տեղադրումից հետո, այդ մեքենաներն աշխատում են 
օրինակ` պտտվող սկավառակին տեղակայված խորհրդանշանների հաջորդական 
լուսանկարահանման կամ հատուկ մատրիցաների դիմային երես 
լուսանկարահանման միջոցով, պարունակում են ստեղնաշար կամ համանման 
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սարքավորանք կամ աշխատում են նախապես սորատած թղթե ժապավենից 
(28.99.12) 

- լուսապատճենահանման կամ ջերմապատճենահանման սկզբունքով գործող, 
տպագրական թիթեղների կամ գլանների պատրաստման սարքավորումները 
(26.20.18) 

- լուսանկարչական խոշորացուցիչները կամ փոքրացուցիչները (26.70.17) 

- մանրանկարահանման խցիկներ 

- փաստաթղթերի (նամակների, հաշիվների, գրությունների և այլն) 
լուսապատճենահանման խցիկներ, ներառյալ` մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների, 
այլ մանրաձևերի կամ զգայուն թղթի վրա գրանցման համար  

- ստորջրյա լուսանկարահանումների անօդանցիկ և անխոնավաթափանց խցիկներ  

- օդալուսանկարչական խցիկներ` հաջորդական շարքով լուսանկարահանման 
համար, որոշներն ունեն ուղղահայաց և հեռանկարային նկարահանումների 
օբյեկտիվներ, ներառվում են նաև օդալուսաչափական խցիկները  

- տեղանքի լուսաչափության խցիկներ` պարունակում են երկու փոխկապված 
խցիկներ, որոնք ամրացված են եռոտանու վրա (միաժամանակյա նկարահանման 
համար), սովորաբար օգտագործվում են հնագիտական հետազոտությունների, 
հուշարձանների վերականգնման կամ ճանապարհային վթարների դեպքերում 

- դատական փորձում և քրեագիտությունում օգտագործվող խցիկներ` 
հնարավորություն են տալիս միաժամանակ նկարահանել երկու օբյեկտներ և 
համեմատել դրանց պատկերները, օգտագործվում են մատնահետքերի, կեղծագրերի 
և այլնի համեմատման համար  

- խցիկներ` բժշկական և վիրաբուժական նպատակների համար (օրինակ` 
հետազոտման և ախտորոշման նպատակով ստամոքսի մեջ ներմուծվող) 

26.70.12.300 Լուսախցիկներ տպագրական թիթեղների կամ գլանների նախապատրաստման 
համար 

26.70.12.500 Լուսախցիկներ փաստաթղթերի պատկերման համար, մանրաժապավենի, 
մանրապատճենների կամ ուրիշ մանրակրիչների վրա 

26.70.12.700 Լուսախցիկներ, ստորջրյա նկարահանման, օդալուսանկարահանման, բժշկական 
նպատակների, դատական փորձաքննության համար  

26.70.13 Լուսախցիկներ թվային 
 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 26.70.12 ենթակարգի պարզաբանումները` 
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համապատասխան փոփոխություններով   

26.70.13.000 Լուսախցիկներ թվային 
26.70.14 Լուսախցիկներ պատրաստի լուսանկարի ակնթարթային ստացման և այլ 

լուսախցիկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խցիկներ (դյուրակիր կամ անշարժ), որոնք տալիս են պատրաստի լուսանկար, 
լուսանյութի մշակումն իրականացվում է ավտոմատ (լուսակայումից հետո) և 
պատրաստի լուսանկարը ստացվում է աննշան ժամանակից հետո 

- հայելային խցիկներ, դրանցից մեծամասնությունում օբյեկտիվի միջոցով ստացված 
պատկերըն արտացոլվում է հայելուց (հատուկ հատվածակողմի միջոցով) (անվանվում 
են մեկ օբյեկտիվով հայելային խցիկներ), մյուսներում առկա է երկրորդ օբյեկտիվ, որի 
միջոցով պատկերը փոխանցվում է խցիկի վերին մասում գտնվող էկրանին (երկու 
օբյեկտիվներով հայելային խցիկներ)  

- գրպանի խցիկներ (սովորաբար օգտագործում են լուսաժապավեններ կամ 
սկավառակներ), ներառում են տարածախցիկներ (հանդերձված են երկու միանման 
օբյեկտիվներով և միաժամանակ երկու պատկեր լուսակայող փականակով), 
համայնապատկերային խցիկներ (հնարավորություն են տալիս նկարահանել լայն 
համայնապատկեր, խցիկը կարող է պտտվել ուղղահայաց առանցքով (ընդ որում 
լուսակայումն իրականացվում ուղղահայաց ճեղքի միջով)), գրանցող խցիկներ 
(սովորաբար առանց փականակի, ժապավենը տեղաշարժվում է օբյեկտիվի հետ, 
սովորաբար նախատեսված են այլ սարքավորումների (օրինակ` կատոդային 
խողովակով տատանագրիչների) հետ աշխատանքի համար` արագընթաց 
գործընթացների գրանցման համար), լայնանկյուն խցիկներ (շատ լայն տեսածրի 
նկարահանման համար, դրանցում օգտագործվում են լայն տեսանկյան հատուկ 
խցիկներ` լայն ընդգրկման համար), փականակի ավտոմատ գործողությամբ խցիկներ 
(համանման են էլեկտրոնային եղանակով աշխատող փականակ ունեցողներին, 
կառավարվում են ժամացույցի մեխանիզմով, ժամանակի հավասար միջակայքերով 
նկարահանումների իրականացման համար), թաքնված լուսանկարահանումների 
խցիկներ (փականակի գործողության շղթայում լուսատարր պարունակող, որոշներն 
ունեն ձեռքի ոչ մեծ ժամացույցների տեսք) 

- ստուդիաների պարզ խցիկներ 

- ծալովի խցիկներ (մասնագիտական և սիրողական) 

26.70.14.100 Լուսախցիկներ պատրաստի լուսանկարի ակնթարթային ստացմամբ 
26.70.14.300 Լուսախցիկներ, այլ 
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26.70.14.350 Լուսախցիկներ հայելային 35 մմ-ից ոչ ավելի լայնության ժապավենի համար  
26.70.14.390 Լուսախցիկներ (բացի հայելայինից), 35 մմ-ից ոչ ավելի լայնության ժապավենի 

համար  
26.70.14.500 Լուսախցիկներ (բացի հայելայինից), 35 մմ լայնության ժապավենի համար  
26.70.14.900 Լուսասարքավորումներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
26.70.15 Կինոնկարահանող սարքեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կինոխցիկներ (այդ թվում` մանրակինոնկարահանումների խցիկներ), սկզբունքորեն 
համանման են 26.70.12 և 26.70.13 ենթակարգի լուսանկարչական խցիկներին, 
սակայն պարունակում է մասնագիտացված միջոցներ` արագ հաջորդականության 
նկարահանումների համար  

- կինոխցիկներ` միևնույն ժապավենի վրա պատկերի և ձայնի գրման համար  

- կինոխցիկներ և այլն` կինոարդյունաբերության և սիրողական օգտագործման 
համար, ներառվում են նաև հատուկ տիպի կինոխցիկները` ինքնաթիռներում 
տեղակայման համար նախատեսված խցիկներ (օդային կինեմատոգրաֆիա), 
անջրանցիկ խցիկներ (սուզանավերից լուսանկարահանումների համար), գունավոր, 
եռաչափ (ծավալադիտական) կամ «համայնապատկերային» ֆիլմերի նկարահանման 
խցիկներ և ցուցադրիչներ  

Տվյալ ենթակարգում ներառվում են նաև առանց օպտիկական մանրակների 
ներկայացված կինոսարքերը  

 

Բացառվում է` 

- կինեմատոգրաֆիկական եղանակով գրանցումների նպատակով սարքավորված, 
սակայն, ըստ էության, այլ նպատակների համար նախատեսված սարքերը (օրինակ` 
մանրադիտակները, պարբերադիտակները) (26.51.64, 26.70.22) 

- ամբարձիչ կամ բեռնվածքային մեխանիզմները (օրինակ` նկարահանման խցիկների 
տեղափոխման կռունկները) (28) 

- առանձին ներկայացված և տվյալ ենթակարգի սարքերի բաղկացուցիչ մաս 
չհանդիսացող խոսափողերը, բարձրախոսները և ձայնային հաճախության 
էլեկտրական ուժեղարարները (26.40.4) 

- ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման սարքերը և հեռուստատեսային 
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պատկերի և ձայնի գրառման և վերարտադրման սարքերը (26.40.3) 

- լուսաէլեկտրական ձայնային գլխիկները (26.40.51) 

- հեռուստատեսային խցիկները (26.30.13) 

- տվյալ ենթակարգի կինոխցիկների մասերը և պարագաները (26.70.19) 

26.70.15.300 Կինոխցիկներ 16 մմ-ից կամ 2 X 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնության ժապավենի համար  
26.70.15.500 Կինոխցիկներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.70.16 Կինոցուցադրիչներ (կինոպրոյեկտորներ). ցուցադրիչներ (պրոյեկտորներ) 

սլայդերի համար. պատկերների այլ ցուցադրիչներ (պրոյեկտորներ) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կինոցուցադրիչներ (անշարժ կամ դյուրակիր)` միևնույն ժապավենի վրա ձայնային 
ուղիներ ունեցող կամ չունեցող շարժական պատկերների դիասկոպային 
ցուցադրության համար, ունեն օպտիկական համակարգ (որն ըստ էության կազմված 
է լույսի աղբյուրից, ցոլարձակից, կոնդենսատորից և ցուցադրող օբյեկտիվից), 
ունենում են նաև ժապավենի տեղափոխման մեխանիզմ (որը քաշում է ժապավենը 
օպտիկական համակարգի հետևից (սովորաբար նույն արագությամբ ինչ 
արագությամբ նկարահանվում է ֆիլմը), լույսի աղբյուրը փակվում է ֆիլմային ուղով 
ժապավենի շարժման դեպքում), սովորաբար լույսի աղբյուր է հանդիսանում 
էլեկտրական աղեղային լամպը (որոշներում կարող են օգտագործվել նաև շիկացման 
լամպեր), սովորաբար հանդերձվում են նաև ժապավենի հետադարձ փաթաթման 
սարքավորմամբ և օդափոխիչով, ներառվում են նաև հատուկ տիպի 
կինոցուցադրիչները (ցուցադրիչներ` որոնք տարբեր աստիճանի խոշորացված 
պատկերը ցուցադրում են օպտիկական հարթ մակերևույթին, հնարավորություն 
տալով իրականացնել լուսանկարահանված երևույթների գիտական 
ուսումնասիրություն (կադրերը կարելի է ուսումնասիրել մեկ առ մեկ կամ անընդհատ 
(մի քանի կադր վայրկյանում արագությամբ))), կարող են համակցվել 
լուսաէլեկտրական և/կամ մագնիսական ձայնային գլխիկով հանդերձված 
ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման սարքերի հետ (կախված ձայնուղու գրման 
գործընթացից)  

- ցուցադրիչներ` սարքեր` անշարժ պատկերների ցուցադրման համար, առավել 
տարածված են ցուցադրական լապտերները (կամ դիասկոպները), որոնք 
օգտագործվում են թափանցիկ օբյեկտի պատկերի (սև -սպիտակ կամ գունավոր 
թափանցապատկերի) ցուցադրման համար, դրանցում օգտագործվում են երկու 
ոսպնյակներ, սև - սպիտակ կամ գունավոր թափանցապատկերը տեղադրվում է 
ոսպնյակների միջև, այնպես, որ ցուցադրական օբյեկտիվի միջոցով արտացոլվի 
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էկրանի վրա, թափանցապատկերները կարելի է փոխել ձեռքով, կիսաավտոմատ 
(էլեկտրամագնիսի կամ օպերատորի կողմից կառավարվող շարժիչի միջոցով) կամ 
ավտոմատ (ժամակարգավորիչի միջոցով) (թվարկված սարքերը դասակարգվում են 
տվյալ դիրքում անկախ նրանից դրանք պարունակում են օպտիկական մանրակներ, 
թե` ոչ) 

- մեծ տեսադաշտ ունեցող կախովի ցուցադրիչներ` թափանցիկ պոզիտիվների վրա 
գրառված գրավոր կամ տպագրված տեքստերի ցուցադրման համար, ներառում են 
էպիսկոպներ (նախատեսված են վառ լուսավորած անթափանցիկ օբյեկտի 
խոշորացված պատկերի` էկրանին արտացոլման համար (օբյեկտի մակերևույթին 
ուղղորդվում է լույս, որն անդրադարձումից հետո ցուցադրվում է էկրանին)), 
էպիդիասկոպներ (ցուցադրիչներ, որոնք կարելի է օգտագործել և որպես 
դիասկոպներ, և որպես էպիսկոպներ), ինչպես նաև դիացուցադրիչներ և անշարժ 
պատկերների այլ ցուցադրիչներ (օգտագործվում է դպրոցներում, լսարաններում և 
այլն), սպեկտրի ցուցադրիչներ, ռենտգենագրերի ցուցադրման սարքեր, 
տպագրական ձևերի և լիսեռիկների օգտագործման ժամանակ կիրառվող 
ցուցադրական սարքեր, ոչ մեծ էկրանով (թափանցապատկերի խոշորացված 
պատկերի ցուցադրման համար) ցուցադրիչներ (թվարկված սարքերը դասակարգվում 
են տվյալ դիրքում անկախ նրանից դրանք պարունակում են օպտիկական 
մանրակներ, թե` ոչ) 

 

 Բացառվում է` 

- պատկերի ցուցադրման միջոցներով հանդերձված, բարդ օպտիկական 
մանրադիտակները (26.70.22) 

- մեկ խոշորացնող ոսպնյակով հանդերձված, թափանցապատկերների դիտման 
սարքավորումները (օգտագործվում են լուսանկարչական թափանցապատկերների 
ուսումնասիրման համար) (26.70.23) 

- տրամատային ցուցադրիչները (26.51.66) 

- խաղալիքային «կախարդական» լապտերները (32.40.39) 

- առանձին ներկայացված օպտիկական տարրերը (26.70.21) 

- տվյալ դիրքի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.70.19) 

- հատուկ ֆիլմերի խմբագրման համար նախագծված, շարժման մեջ դիտման 
հարմարանքները (26.70.16) 
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- խաղալիքային կինոցուցադրիչները (31) 

- լուսաէլեկտրական ձայնային գլխիկները (26.40.51) 

26.70.16.300 Կինոցուցադրիչներ  
26.70.16.500 Ցուցադրիչներ սլայդերի համար 
26.70.16.900 Ցուցադրիչներ պատկերների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
26.70.17 Լուսաբռնկիչներ, լուսախոշորացուցիչներ. սարքեր լուսանկարչական 

լաբորատորիաների համար. ժխտանկարադիտակներ, պրոյեկցիոն էկրաններ  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բազմակի և մեկ անգամյա օգտագործման լուսանկարչական լամպեր-բռնկիչներ, 
որոնք կիրառվում են մասնագիտական և սիրողական լուսանկարահանումներում, 
լուսանկարչական լաբորատորիաներում և լուսագրական աշխատանքներում, դրանք 
տալիս են շատ վառ լույս (բռնկում) (ժամանակի կարճ հատվածում), լուսանկարչական 
բռնկումը կարող է ստացվել էլեկտրոնային կամ մեխանիկական բոցավառող 
սարքավորումների կամ պարպումային լամպերի միջոցով (տես 27.40.15  ենթակարգի 
պազաբանումները)  

- անոթներ-բռնկիչներ` բռնկումն առաջանում է էլեկտրական հոսանքով գրգռմամբ 
առաջացող քիմիական ազդեցության միջոցով, կազմված են անոթից (որի մեջ 
տեղադրված է ակտիվ նյութը) և բոցավառող սարքվածքից (շիկացման թելք կամ 
էլեկտրոդներ) (անոթ-բռնկիչը կարելի է օգտագործել միայն մեկ անգամ), առավել 
տարածվել են հետևյալ տեսակները` թթվածնով լցված և ալյումինե, ցիրկոնիումե կամ 
ալյումինի և մագնիումի կամ ալյումինի և ցիրկոնիումի համահալվածքից մետաղալար 
կամ շերտ պարունակող անոթները և էլեկտրոդներից յուրաքանչյուրին միացված և 
մեկ կամ ավելի մետաղների (օիրինակ` ցիրկոնիումի) փոշիներից կազմված ու 
օքսիդացնող ազդակի հետ միախառնած ակտիվ զանգվածով գնդիկ ունեցող 
անոթները  

- խորանարդիկներ-բռնկիչներ` խորանարդիկի տեսքով սարքվածք, որը պարունակում 
է չորս անոթներ և չորս ցոլարձակներ, խորանարդիկի անոթներից յուրաքանչյուրը 
բոցավառվում է ըստ հերթականության (էլեկտրական կամ մեխանիկական 
եղանակով) 

- մարտկոցային իմպուլսային լամպեր-բռնկիչներ` հանդերձվում են էլեկտրական 
մարտկոցով և անոթով կամ խորանարդիկով (էլեկտրական եղանակով բոցավառվող), 
սովորաբար դրանց աշխատանքը համաժամացված է լուսանկարչական սարքի 
փականակի աշխատանքի հետ 
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- գազապարպումային լամպերով սարքեր, լինում են միասնական բլոկի տեսքով կամ 
կարող են կազմված լինել մի քանի տարրերից, մասնավորապես` սնուցման ուժային 
բլոկից (մարտկոցներով կամ կուտակիչներով, աշխատում է կոնդենսատորի 
լիցքավորման և պարպման սկզբունքով և սովորաբար կառավարվում 
լուսանկարչական սարքում ներկառուցված և դրա փականակին միացված 
համաժամիչով, որոշներում կարող են կարգավորել նաև բռնկման ուժգնությունը և 
տևողությունը), գազապարպումային լամպից (բարձակով և ցոլարձակով), հսկիչ 
լամպից, լրացուցիչ իմպուլսային լամպերի միացման համար նախատեսված 
խորշերից 

- սնուցման դյուրակիր աղբյուրներ` առանց իմպուլսային լամպերի բարձակների և 
ցոլարձակների, սակայն բացի պարպումային տարրերից, պարունակում են 
գործարկիչ և հնարավոր է նաև իմպուլսների ուժգնության ու տևողության փոփոխման 
համար նախատեսված օժանդակ սարքավորանք  

- լուսանկարչական (բացի կինեմատոգրաֆիականից) խոշորացուցիչներ և 
փոքրացուցիչներ` սովորաբար կազմված են լույսի աղբյուրից, ցրող էկրանից կամ 
լուսահավաք ոսպնյակից, ժխտանկարների բռնիչից, կիզակետող սարքավորմամբ 
(հաճախ ավտոմատ) մեկ կամ մի քանի օբյեկտիվներից և լուսազգայուն թղթի 
պահման սեղանից (դրանք տեղադրվում են կարգավորվող ուղղահայաց կամ 
հորիզոնական կալանի վրա) (թվարկված սարքերը դասակարգվում են տվյալ դիրքում 
անկախ նրանից դրանք պարունակում են օպտիկական մանրակներ, թե` ոչ) 

- լուսախոշոացուցիչներ և փոքրացուցիչներ` տպագրական ձևերի կամ լիսեռիկների 
պատրաստման համար օգտագործվողների տիպի (թվարկված սարքերը 
դասակարգվում են տվյալ դիրքում անկախ նրանից դրանք պարունակում են 
օպտիկական մանրակներ, թե` ոչ) 

- մեքենաներ ժապավենի երևակման համար 

- պատճենահան սարքեր և կինեմատոգրաֆիական խոշորացուցիչներ և 
փոքրացուցիչներ (օպտիկական տպագրական սարքավորումներ) 

 

 

- ժապավենների երևակման հատուկ փոքր բաքեր (մետաղական, պլաստմասսե, 
խեցե և այլն), սովորաբար պարունակում են հենակային ձողերի, լուծույթից 
ժապավենների հանման ցանցերի և այլ համանման հարմարանքներ, որոշներն 
օգտագործվում են նաև ժապավենների լվացման, սևեռման և ողողման համար  
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- հատուկ բաքեր (պլաստմասսե, չժանգոտվող պողպատից, արծնապատ թերթավոր 
պողպատից և այլն), ակնհայտորեն նախատեսված են լուսանկարչությունում 
օգտագործման համար, սակայն չեն պարունակում այնպիսի արտադրատեսակներ, 
որոնք կարող են օգտագործվել նաև այլ նպատակների համար (օրինակ` 
նախատեսված համապիտանի օգտագործման համար (լաբորատորիաներում կամ 
հիվանդանոցներում)) 

- ժխտանկարների լվացման փոքր բաքեր (ներառյալ պտտական լվացող սարքեր) 

- չորուցիչներ, փայլարկիչներ և չորուցիչ-փայլարկիչներ` տպահետքերի համար 
(միակողմանի, երկկողմանի, պտտական տիպի և այլն), չորացման մեքենաներ 
(ձեռքի կառավարմամբ և այլն), ռետինե քամիչ լիսեռներ, ողորկած թիթեղներ 
(չժանգոտվող պողպատից) և քրոմացված թիթեղներ, որոնք ակնհայտ նախատեսված 
են նշված արտադրատեսակներում տեղադրման կամ առանձին օգտագործման 
համար 

- պատճենահան շրջանակներ` ներառյալ վակուումային պատճենահան շրջանակներ 
(մետաղից կամ մետաղից և փայտից) (հպակային տպագրության համար), 
տպագրական մեքենաներ (մասնագիտական կամ սիրողական լուսանկարիչների 
համար) և միայն լուսակայման համար նախատեսված լուսավորվող շրջանակներ 
(առանց երևակման սարքավորանքի) 

- ժապավենի կտրման մեքենաներ և սարքեր` լուսանկարչական լաբորատորիաներում 
(ներառյալ կինոլաբորատորիաները) օգտագործվողների տիպի  

- հատուկ շրջանակներ-բռնիչներ (ժխտանկաների ռետուշման համար) 

- մամլիչներ` չոր եղանակով գունակային պատճենի փոխանցման համար  

- կինոժապավենի երևակման մեքենաներ  

- կինոժապավենի երկայնական կտրման և հատման մեքենաներ (օրինակ` 35 մմ 
լայնության ժապավենից` երկու 16 մմ լայնության ժապավենների ստացման համար) 

- օպտիկական երևույթներ առաջացնող մեքենաներ (կիրառվում են 
կինոլաբորատորիաներում) 

- ձայնի կարգավորման բլոկներ` ձայնային ֆիլմերի մոնտաժման և համաժամացման 
համար (կիրառվում են կինոլաբորատորիաներում) 

- գրանցող սարքեր («դանդաղեցված» պատկերը թղթային շերտի և խոշորացված 
պատկերը ժապավենի ձայնուղու վրա վերարտադրող սարքեր), օգտագործվում են 
համաժամացման և կրկնօրինակման համար (կիրառվում են 
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կինոլաբորատորիաներում) 

- ժապավենի մաքրման մեքենաներ, արտատպությունից առաջ մաշված 
ժխտանկարների մշակման մեքենաներ, մաքրման և մշակման համակցված 
մեքենաներ, ժխտանկարների մաքրման մեքենաներ (կիրառվում են 
կինոլաբորատորիաներում) 

- մոմապատման մեքենաներ` ժապավենի` էմուլսիայով պատված կողմից երկու 
ծայրերից մոմի նուրբ շերտի քսման համար  

- մոնտաժման սեղաններ (սոսնձող մամլիչներ)` ձեռքի կամ ոտնակի կառավարմամբ 
և այլն (կիրառվում են կինոլաբորատորիաներում) 

- ֆիլմերի մոնտաժման սարքավորանք` կարող են հանդերձվել ձայնային գլխիկով և 
դիտման գլխիկով, կարող են օգտագործվել, օրինակ, պատկերի և ձայնի 
համաժամացման համար 

- առանձին ներկայացված դիտման գլխիկներ և ձայնային գլխիկներով հանդերձված 
սարքավորումներ` օգտագործվում են ֆիլմերի ստուգման սարքավորումների հետ 
(համաժամային սեղանների վրա) 

- սորատման միջոցով ֆիլմերի պատճենների համարակալման մեքենաներ  

- ֆիլմերի մշակման մոնտաժային սեղաններ (հանդերձված հետադարձ փաթաթման 
կոճային սարքավորումներով), ժխտանկարների (օրինակ` տպագրությունից հետո) 
վերափաթաթման հատուկ սարքավորումներ, ժապավենի չափիչներ և տեսիլի 
հաշվիչներ (ֆիլմերի երկարության ստուգման համար) 

- մակագրային մեքենաներ 

- ֆիլմերի ստուգման սարքավորումներ (տպագրված կինոժապավենի մոնտաժման 
համար)` կարող են համակցվել ձայնագրման կամ ձայնավերարտադրման 
սարքավորումների հետ 

- անշարժ պատկերների դիտման սարքավորումներ` օգտագործվում են 
լուսանկարչական լաբորատորիաներում` լուսանկարչական ժխտանկարների 
ուսումնասիրման համար 

- վերարտադրական աշխատանքներում օգտագործվող մասնագիտացված 
սարքավորանքներ (օրինակ` ամոնիակի գոլորշիների միջոցով զգայունացված թղթի 
հատուկ եղանակով երևակման սարքեր)  

- ցուցադրական սարքեր, կիրառվում են էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների 
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պատրաստման դեպքում (տպասխեմաների նկարները խոշորացնող, փոքրացնող 
կամ անփոփոխ թողնող քողարկի միջոցով արտացոլվում են լուսազգայուն սիլիցիումե 
թիթեղին), ներառվում են հետևյալ տիպի սարքերը` քողարկ (կամ նախշակաղապար 
(այսուհետ` քողարկ)) օգտագործող սարքեր (սովորաբար դասվում են 
լուսանկարչական սարքերին, չափերից կախված կարող են պատել մեկ չիփ, մի քանի 
կամ բոլոր չիփերը, կիսահաղորդչային թիթեղի մակերևույթի լուսազգայուն շերտը 
լուսակայվում է լույսով (հաճախ` անդրամանուշակագույն) կամ որոշ դեպքերում, 
ռենտգենյան ճառագայթներով (որոնք անցնում են քողարկի միջով, այն բանից հետո 
երբ քողարկը արտատպվել է արտադրատեսակին), այս սարքերը լինում են հետևյալ 
տիպերի` հպակային տպիչներ (լուսակայման ժամանակ քողարկը գտնվում է թիթեղի 
հետ հպման մեջ), համատեղման և լուսակայման կայանքներ (համանման են 
հպակային տպիչներին, սակայն քողարկի և թիթեղի միջև հպումը բացակայում է, 
լուսակայման ժամանակ քողարկի և թիթեղի միջև առաջանում է ոչ մեծ բացակ), 
պատկերամուտի սարքեր (օպտիկական արտածման համակարգով (լուսավորվող 
աղեղի միջոցով քողարկից թիթեղի վրա պատկերի ստացման համար), 
պատկերամուտ համակարգի քողարկը և թիթեղը տեղաշարժում են աղեղի դիմաց, 
հնարավորություն տալով քողարկի պատկերը պատճենել զգայուն ժապավենի վրա), 
քայլային պատճենորդներ (աշխատում են ցուցադրատեխնիկայով` թիթեղը 
հատվածաբար լուսակայելու համար, լուսակայումը կարող է իրականացվել ինչպես 
պատկերի փոքրացմամբ, այնպես և բնական չափերով)), թիթեղի վրա պատկերի 
ուղղակի ծածկման սարքեր (աշխատում են առանց քողարկի և ձևանմուշի, դրանցում 
օգտագործվում է տվյալների ավտոմատ մշակման համակարգ, որը կառավարելով 
«գրող ճառագայթի» (օրինակ` էլեկտրոնային ճառագայթ, իոնային ճառագայթ կամ 
լազերային ճառագայթ) մեքենային սխեման ուղղակիորեն նկարում է 
կիսահաղորդչային թիթեղի մակերևույթի զգայուն շերտի վրա (սարքի 
կոորդիանատային համակարգի կարգաբերումից հետո)) (ըստ էության, թվարկված 
բոլոր սարքերը տալիս են միևնույն արդյունքը, այսինքն վերարտադրում են 
տպասխեմային համապատասխանող նկարը վերարտադրում են զգայուն նյութի վրա 
(լուսանկարչական ժապավեն երևակման նման))  

- տպասխեմաների մեկուսատախտակների պատրասման սարքավորանք` 
լուսանկարչական ժխտանկարների տպասխեմաների պատկերները լուսակայման 
միջոցով մեկուսիչ նյութից պատրաստված մեկուսատախտակին փոխանցելու համար, 
հիմնականում կազմված են անդրամանուշակագույն լամպով հանդերձված 
լուսակայման խցիկից (որում տեղակայվում է լուսանկարչական ժխտանկարը և 
մեկուսատախտակը (վակուումում տեղադրված մեկուսատախտակը և ժխտանկարը 
գտնվում են փոխադարձ հպման մեջ))  

- ժխտանկարադիտակներ` հիմնականում կիրառվում են բժշկական ռենտգենագրերի 
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կամ ռենտգենյան լուսանկարների ուսումնասիրության համար, կարող են լինել 
տարբեր` պատի լուսային տուփերից մինչև ռենտգենագրերի դիտման ավտոմատ 
սարքավորումների տիպերի  

- ցուցադրական էկրաններ` օգտագործվում են կինոթատրոններում, դպրոցներում, 
լսարաններում և այլն, ներառվում են եռաչափ ցուցադրության էկրանները, ինչպես 
նաև եռոտանիների և սեղանների վրա տեղադրման կամ առաստաղից կախելու 
համար նախատեսված, պատյաններում փաթաթվող կամ արկղերում տեղադրվող 
դյուրակիր էկրանները, հաճախ լինում են սպիտականերկով կամ ապակե 
հատիկներով պատված գործվածքների կամ պլաստմասսե թերթերի տեսքով 
(գործվածքները կամ թերթերը սովորաբար սորատվում են) (տվյալ դիրքում 
ներառվում են միայն ակնհայտորեն նույնականացվող ցուցադրական էկրանները 
(օրինակ` երիզների, եզրակների, օղակների միջոցով)) 

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված ձայնային գլխիկները (26.40.51) 

- առանձին ներկայացված հաշվիչ մեխանիզմները 26.51.64) 

- լուսանկարչական ստուդիաների (ներառյալ կինոստուդիաները) սարքավորանքը, 
ինչպես օրինակ` լուսավորման սարքավորումները, արտացոլիչները, լուսատուները, 
բոլոր տեսակի էլեկտրալուսավորման լամպերը և փողակները, ձայնային էֆեկտների 
ստեղծման սարքավորանքը, խոսափողային կռունկները, բեմանկարները և այլն 
(ներառվում են համապատասխան դիրքերում) 

- բոլոր տեսակի թղթահատ և ստվարաթղթահատ մեքենաները (28.95.11) 

- բարձրախոսները, խոսափողերը և ձայնային հաճախության էլեկտրական 
ուժեղարարները (բացի տվյալ դիրքի սարքերի հետ համատեղ ներկայացվածները 
կամ դրանց բաղկացուցիչ մաս կազմողները) (26.40.4) 

- ռենտգենյան ֆլուորեսցենտային և ուժեղացնող էկրանները (26.60.11) 

- լուսակայման հաշվարկման սկավառակները և քանոնները, լուսակայացույցները, 
լուսաչափերը, խտաչափերը, գունային ջերմաստիճանի չափիչները (26.51.53) 

- տպվածքների համարակալման համար նախատեսված, ձեռքի կառավարմամբ 
դրոշմները (32.99.16) 
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- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.70.19) 

- լուսաժապավենների կամ կինոժապավենների երևակման կամ լուսաթղթի թոփերի 
վրա տպագրության համար նախատեսված ոչ ավտոմատ սարքավորումները և 
սարքավորանքը (26.70.17.700) 

- պատկերացանցային կամ համանման տպագրության պատկերացանցերը (26.70.11) 

- փաստաթղթերը մանրաժապավենների, մանրապատճենների կամ ուրիշ 
մանրաձևերի վրա գրանցելու համար նախատեսված խցիկները (26.70.12) 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների և սարքավորանքի մասերը և պարագաները 
(26.70.19.700) 

- կինեմատոգրաֆիական խոշորացուցիչները և փոքրացուցիչները (օրինակ` այլ չափի 
ժապավենի վրա ելքային ֆիլմի պատճենի պատրաստման համար 
օգտագործվողների տիպի (26.70.17.500)) և լուսազգայուն կիսահաղորդչային 
նյութերի վրա մանրասխեմաների նկարների ցուցադրման համար նախատեսված 
սարքերը (26.70.17.700) 

- առանձին ներկայացված օպտիկական մանրակները (26.70.21) 

- տվյալ դիրքի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.70.19) 

- էլեկտրական իմպուլսային գազապարպումային լամպերը (27.40.15) 

- տվյալ ենթակարգի սարքերի և սարքավորումների մասերը և պարագաները 
(26.70.19) 

- ցուցադրական էկրանների մասերը և պարագաները (26.70.19.700) 

26.70.17.100 Լուսաբռնկիչներ և լամպեր-բռնկիչներ 
26.70.17.150 Ավտոբռնկիչներ պարպումային (էլեկտրոնային) 
26.70.17.170 Լամպեր-բռնկիչներ միանգամյա  
26.70.17.190 Ավտոբռնկիչներ և լամպեր-բռնկիչներ, այլ  
26.70.17.300 Լուսախոշորացուցիչներ և սարքավորանք պատկերի խոշորացված ցուցադրման 

համար (բացի կինեմատոգրաֆիականից)  
26.70.17.500 Սարքավորումներ և սարքավորանք լուսաժապավենների (ներառյալ 

կինոժապավենների) ավտոմատ երևակման համար կամ թղթի թոփերի կամ 
ավտոմատ տպագրության համար, լուսաթղթի թոփերի վրա  

26.70.17.700 Սարքավորումներ և սարքավորանք լուսա- կամ կինոլաբորատորիաների համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ժխտանկարադիտակներ  

26.70.17.900 Էկրաններ ցուցադրական 
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26.70.18 Մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների ընթերցման 
սարքվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խոշորացնող սարքվածքներ (մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ 
մանրաձևերի ընթերցման համար), որոնք լրացուցիչ կարող են օգտագործվել նաև 
այդ փաստաթղթերի լուսապատճենման համար (դասակարգվում են տվյալ դիրքում 
անկախ նրանից դրանք պարունակում են օպտիկական մանրակներ, թե` ոչ) 

 

Բացառվում է`  

- առանձին ներկայացված օպտիկական մանրակները (26.70.21) 

- պատկերացանցային կամ համանման տպագրության պատկերացանցերը (26.70.11) 

- ոչ մեծ ապակե էկրանով (պատկերի տեղադրման համար), օպտիկական համակարգ 
ունեցող, մանրաֆիլմերի լուսապատճենման սարքերը (26.20.18) 

- տվյալ ենթակարգի սարքավորումների մասերը և պարագաները (26.70.19.500) 

26.70.18.000 Մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների ընթերցման 
սարքվածքներ  

26.70.19 Լուսանկարչական սարքավորանքի մասեր և պարագաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խցիկների հենամարմիններ, օդաճնշական հենակներ, եռոտանիներ, գնդային և 
խորշային կալանային գլխիկներ, փականակներ և դիաֆրագմաներ, փականակներ 
գործարկման մեխանիզմներ (ներառյալ հապաղմամբ գործարկվող), թիթեղների կամ 
ժապավենների պարկուճներ, օբյետիվների պատյաններ և այլն 

- խցիկների հենամարմիններ, եռոտանիներ և կանգնակներ, գնդային և խորշային 
կալանային գլխիկներ, շարժիչի աղմուկից պաշտպանության համար նախատեսված 
պատյաններ («տուփեր») (բացի գործվածքային նյութերից պատրաստվածների), 
դյուրակիր կինոցուցադրիչների արկղեր (նախատեսված` որպես կինոցուցադրիչների 
հենակներ օգտագործման համար), ժապավենի մաքրման սարքվածքներ 

 

- հենամարմիններ, թեքահարթակներ և կալաններ, խոշորացուցիչների 
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դիմակավորման շրջանակներ և այլն 

Բացառվում է` 

- լաբորատոր սարքերի համար նախատեսված ժապավենի մաքրման սարքվածքները 
(26.70.17) 

- լուսաէլեկտրական ձայնագրող գլխիկները (26.40.51) 

- օբյեկտիվները (26.70.11) 

- բռնկիչները (26.70.17) 

26.70.19.100 Մասեր և պարագաներ լուսախցիկների (բացի կինոխցիկներից), լուսաբռնկիչների և 
լամպեր-բռնկիչների, 26.70.12, 26.70.13 ենթակարգերի և 26.70.17.100 դիրքի 

26.70.19.130 Մասեր և պարագաներ լուսախցիկների (բացի կինոխցիկներից)  
26.70.19.150 Մասեր և պարագաներ լուսաբռնկիչների և լամպեր-բռնկիչների համար 
26.70.19.300 Մասեր և պարագաներ կինոխցիկների և կինոցուցադրիչների 
26.70.19.330 Մասեր և պարագաներ կինոխցիկների,  
26.70.19.350 Մասեր և պարագաներ կինոցուցադրիչների 
26.70.19.500 Մասեր և պարագաներ սարքավորումների,ցուցադրիչներ սլայդերի համար, 

Ցուցադրիչներ պատկերների,լուսախոշորացուցիչներ և սարքավորանք պատկերի 
խոշորացված ցուցադրման համար (բացի կինեմատոգրաֆիականից),  սարքվածքներ 
ընթերցման համար, մանրաֆիլմերի, մանրապատճենների և այլ մանրակրիչների 

26.70.19.700 Մասեր և պարագաներ սարքավորումների և սարքավորանքի, սարքավորումներ և 
սարքավորանք լուսաժապավենների (ներառյալ կինոժապավենների) ավտոմատ 
երևակման համար կամ թղթի թոփերի կամ ավտոմատ տպագրության համար, 
լուսաթղթի թոփերի վրա, Էկրաններ ցուցադրման 

26.70.2 Այլ օպտիկական սարքեր և դրանց մասերը 
26.70.21 Թերթեր և թիթեղներ բևեռացնող նյութից. ոսպնյակներ, հատվածակողմեր 

(պրիզմաներ), հայելիներ և այլ օպտիկական մանրակներ (բացի օպտիկական 
չմշակված ապակիներից), տեղադրված կամ չտեղադրված, բացի լուսա-, 
կինոխցիկների, պրոյեկտորների, լուսախոշորացուցիչների կամ 
լուսափոքրացուցիչների մանրակներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օպտիկական թելքեր` կազմված են ապակու կամ պլաստմասսայի համակենտրոն 
շերտերից (բեկման տարբեր ցուցանիշներով), սովորաբար փաթաթված են կոճերի 
վրա և ունենում են մինչև մի քանի կիլոմետր երկարություն, օգտագործվում են 
թելքաօպտիկական քուղերի և թելքաօպտիկական մալուխների պատրաստման 
համար, ապակե օպտիկական թելքերն ունեն պլաստմասսե նուրբ պատվածք` 
կոտրվածքի հակվածության նվազեցման համար 
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- թելքաօպտիկական քուղեր` կարող են լինել կոշտ (թելքերն ամբողջ երկարությամբ 
միացվում են շրջակապերով) կամ ճկուն (շրջակապերը միացվում են միայն 
ծայրերում), կանոնավոր կերպով միացված լինելու դեպքում` օգտագործվում են 
պատկերների հաղորդման համար, իսկ անկանոն (քաոսային) միացման դեպքում` 
պիտանի են միայն լույսի հաղորդման համար (լուսավորության նպատակով), 
հիմնականում կիրառվում են օպտիկական սարքերում (հատկապես 32.50.13.300 
դիրքի ներդիտակներում) 

- թելքաօպտիկական մալուխներ (կարող են հանդերձվել հարակցիչներով)` կազմված 
են մեկ կամ ավելի թելքաօպտիկական քուղեր պարունակող թաղանթից (քուղերի 
թելքերն անհատական թաղանթներ չունեն), հիմնականում կիրառվում են 
օպտիկական սարքերում (հատկապես 32.50.13.300 դիրքի ներդիտակներում) 

 

- բևեռացնող նյութեր (թերթերով և թիթեղներով), որոնք կազմված են հատուկ կերպ 
մշակված պլաստմասսե թերթերից կամ թիթեղներից կամ թերթերից և թիթեղներից, 
որոնցում «ակտիվ» պլաստմասսան մեկ կամ երկու կողմից ունի այլ պլաստմասսայից 
կամ ապակուց տակդիր (բևեռացնող տարրերի պատրաստման նպատակով թերթը 
կամ թիթեղը հատվում են համապատասխան ձևով)  

- օպտիկական մշակված, մշտապես չտեղակայված օպտիկական ապակե տարրեր 
(այլ խմբավորումներում ներառված օպտիկական տարրերից տարբերակելու համար, 
հարկ է որոշել` դրանք օպտիկական մշակված են թե ոչ, օպտիկական մշակումն 
իրականացվում է երկու` պահանջվող ձևի մակերևույթի պատրաստման և այդ 
մակերևույթի ողորկման (սկզբում` կոշտ, իսկ այնուհետև` առավել նուրբ 
հղկանյութերով) փուլերով)  

- օպտիկական մշակված կամ չմշակված, մշտապես չտեղակայված և ցանկացած 
նյութից կազմված (բացի ապակուց) օպտիկական տարրեր (օրինակ` քվարցից (բացի` 
հալուն քվարցից), ֆտորային սպաթից, պլաստմասսայից կամ մետաղից, 
մագնեզիումի արհեստական բյուրեղներից կամ ալկալիական և հողալկալիական 
մետաղների հալոիդական միացություններից) (ժամանակավոր տեղակայված և 
բացառապես տեղափոխման ժամանակ պաշտպանության համար նախատեսված 
օպտիկական տարրերը համարվում են չտեղակայված), ներառվում են` դրվագած կամ 
չդրվագած կողմերով հատվածակողմերը և ոսպնյակները (ներառյալ` կապակցող 
ցեմենտի միջոցով հավաքած կառուցվածքային հատվածակողմերը և ոսպնյակները), 
հարթ կամ հարթզուգահեռ նիստերով թիթեղները և սկավառակները (օրինակ` 
ստուգիչ հարթությունները և մակերևույթի հարթայնության ստուգման 
ինտերֆերաչափերը), օպտիկական տարրեր կազմող հայելիները (կիրառվում են 
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օրինակ հեռադիտակներում, ցուցադրիչներում, մանրադիտակներում, բժշկական, 
ատամնաբուժական կամ վիրաբուժական գործիքներում, երբեմն նաև 
ավտոմեքենաներում (որպես ետին դիտման հայելիներ)), գունավոր զտիչները 
(օրինակ` լուսանկարչական խցիկների համար), բևեռացնող տարրերը 
(մանրադիտակների կամ այլ գիտական սարքերի, հակաարևային ակնոցների, 
ծավալային կինոֆիլմերի դիտման ակնոցների համար), դիֆրակցիոն ցանցերը 
(կարող են լինել լավ ողորկած ապակու (որի վրա հատված են կանոնավոր 
միջակայքերով (օրինակ` 100 գիծ մմ-ում) զուգահեռ գծեր) կամ «վերարտադրություն» 
տիպի ցանցերի (կազմված են պլաստմասսե նուրբ թիթեղից կամ տակդիրի (ինչպես 
օրինակ` ապակե թիթեղի) վրա գտնվող դոնդողանյութից, պարունակում են 
սյունակավորած ցանցի գծերի տպվածքներ, օգտագործվում են սպեկտրների 
ուսումնասիրման համար) տեսքով), ինտերֆերային զտիչները (կազմված են երկու 
ապակե թիթեղների կամ ապակե հատվածակողմերի միջև 450 անկյան տակ 
տեղաբաշխված բարակ թիթեղներից (օրինակ` ֆտորային մագնիումից կամ 
արծաթից), օգտագործվում են լուսային ճառագայթը երկու բաղադրիչների 
մասնատելու համար), պատկերացանցային կամ համանման տպագրության 
պատկերացանցերը (սովորաբար կլոր կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսի), 
ողորկված ապակուց (խոր տպագրության կամ տպագրական ձևի 
լուսամեխանիկական եղանակով պատրաստման համար), կազմված են շատ բարակ 
զուգահեռ գծերով խածատած և հատուկ լաքի միջոցով անթափանց դարձրած երկու 
ապակե թիթեղներից, (որոնք այնուհետև սեղմվում են միմյանց այնպես, որ այդ գծերը 
գտնվեն ուղիղ անկյան տակ) կամ հատուկ լաքի միջոցով անթափանց դարձրած ոչ 
մեծ անցքերով խածատած մեկ ապակե թիթեղից), սուտակները և լազերների համար 
այլ օպտիկական տարրերը, Ֆրեսնելի պլաստմասսե ոսպնյակները (նախատեսված 
են հեռուստատեսային ընդունիչների ուժեղացնող էկրանների համար), թվարկված 
արտադրատեսակները կարող են օգտագործվել սպեկտրի ինչպես տեսանելի, 
այնպես և անտեսանելի մասերում (ենթակարմիր և անդրամանուշակագույն 
ճառագայթման), թվարկվածներից որոշները (ոսպնյակներ, հատվածակողմեր և այլն) 
կարող են ներկվել կամ պատվել հակաանդրադարձնող թաղանթով (սառնաքարից, 
ֆտորային կալցիումից կամ մագնիումից և այլն)  

 

- 26.70.21.530 ենթադիրքի` մշտական հանդերձանք (օրինակ` բռնակ, շրջանակ և 
այլն) չունեցող և սարքում տեղադրման համար պիտանի արտադրատեսակները, 
հիմնականում նախատեսված են կոնկրետ սարքի կամ սարքի մասի ձևավորման 
նպատակով այլ մանրակների հետ միացման համար, ներառվում են` ֆիզիկական 
կամ քիմիական անալիզի սարքերի կամ սարքերի (բևեռաչափերի և այլն) հետ 
հանդերձանքի հատվածակողմերը, խոշորադիտակների, ցուցադրիչների, 
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մանրադիտակների, բժշկական կամ վիրաբուժական գործիքների հանդերձանքի 
հայելիները, փարոսների և լողանների (տեղադրված պանելների կամ թմբուկների 
վրա) համար օպտիկական տարրերը (ոսպնյակներ և հատվածակողմեր), 
հանդերձանքի ոսպնյակները, պատկերացանցային կամ համանման տպագրության 
պատկերացանցերի հանդերձանքը 

 

Բացառվում է` 

- ժամանակավորապես հանդերձված և բացառապես տեղափոխման ժամանակ 
պաշտպանության համար նախատեսված օպտիկական տարրերը (26.70.21.530) 

- օպտիկական մշակված, հանդերձված ապակե հայելիները, որոնք պիտանի չեն 
սարքերում կամ սարքերում տեղադրման համար (օրինակ` տեսածիրի համար որոշ 
հայելիները, ծխանցքերի և հոսերի զննության հայելիները, օդադինամիկական 
խողովակներում դիտարկումների համար հատուկ հայելիները (26.70.23), ինչպես 
նաև առանձին հարմարանք հանդիսացող հայելիները, օրինակ` ձեռքի 
խոշորացույցները (26.70.23) և բժշկական կամ ատամնաբուժական նպատակների 
համար հայելիները (26.60.1) 

- արկղերում տեղադրված և տեսողության ստուգման նպատակով հատուկ 
շրջանակներում տեղակայման համար նախատեսված ոսպնյակների հավաքածուները 
(օգտագործվում են օպտիկների կողմից) (32.50.13) 

- օպտիկական տարրեր չհանդիսացող արհեստական բյուրեղները (24.66.48.900) 

- օպտիկական չմշակված հայելիները, պարզ կամ կորացրած հայելիները (օրինակ` 
սափրվելու, փոշե մամլվածքի համար նախատեսված հայելիները) (26.12.13) 

- էլեկտրոնային «օպտիկական» տարրերը, օրինակ` էլեկտրաստատիկ ոսպնյակները, 
էլեկտրամագնիսական ոսպնյակները և այսպես կոչված` դաշտային ոսպնյակները 
(32) 

- օպտիկական չմշակված (սովորաբար` ձուլած), ապակե օպտիկական տարրերը 
(26.15.26) 

- օպտիկական չմշակված ապակիները (օրինակ` հպակային, շտկող ակնոցների, 
պաշտպանական ակնոցների, չափիչ սարքերի շրջանաձև սանդղակների 
պաշտպանության և այլնի ոսպնյակների համար նախապատրաստվածքները) 
(26.15.22) 

- օպտիկական տարրեր չկազմող, ազնիվ (32.12.1) կամ ոչ ազնիվ մետաղից (25.99.24) 
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հայելիները  

- անհատական թաղանթներով թելքերից պատրաստված թելքաօպտիկական 
մալուխները (ծածկագրային տվյալների հաղորդման համար) (32.50.13) 

- ակնապակիներ (օպտիկական համակարգեր` պատկերի մեծացված դիտման 
համար) և օբյեկտիվներ (այդ թվում` բևեռացնող) (ոսպնյակ կամ ոսպնյակների 
համակարգ, որն ուղղորդվում է օբյեկտի վրա և տալիս վերջինիս պատկերը) 
աստղագիտական սարքերի, հեռադիտակների կամ ոսպնյակային 
խոշորադիտակների, մանրադիտակների և այլնի համար  

Տվյալ դիրքը ներառում է` 

- գունավոր զտիչներ` ֆոտո կամ կինոխցիկների կամ ցուցադրիչների համար 

- բևեռացման զտիչներ` մանրադիտակների կամ բևեռաչափերի համար 

Բացառվում է`  

- 26.70.11  ենթակարգի օբյեկտիվները  

26.70.21.300 Թերթեր և թիթեղներ բևեռացնող նյութից, չհավաքած  
26.70.21.500 Հատվածակողմեր, հայելիներ և տարրեր օպտիկական այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
26.70.21.530 Հատվածակողմեր, հայելիներ և տարրեր օպտիկական այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում, չհավաքած  
26.70.21.700 Օբյեկտիվներ հավաքած, ցանկացած նյութից, բացի  լուսախցիկների, կինոխցիկների, 

ցուցադրիչների, լուսախոշորացուցիչների կամ լուսափոքրացուցիչների 
օբյեկտիվներից  

26.70.22 Հեռադիտակներ, մենօկուլյարներ և այլ օպտիկական աստղադիտակներ. 
աստղագիտական այլ սարքեր. օպտիկական մանրադիտակներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թատերական հեռադիտակներ, զբոսաշրջության կամ որսորդական 
հեռադիտակներ, զինվորական հեռադիտակներ (ներառյալ` գիշերային 
տեսունակության հեռադիտակները և որոշ շրջադիտակային հեռադիտակները) և 
ակնոցների տեսքով պատրաստված հեռադիտակներ  

 

- օպտիկական դիտակներ (խողովակներ)` որսորդությունում, զբոսաշրջությունում, 
ծովում, հրաձգարաններում, առողջավայրերում (երկնքի կամ բնապատկերի դիտման 
համար) և այլն օգտագործման համար, կարող են լինել ամբողջական (գրպանի կամ 
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այլ) կամ արտաձգման համար նախատեսված սահող սարքավորմամբ (կիզակետման 
նպատակով), կարող են նախատեսվել նաև հենակին տեղադրման համար, որոշները 
կարող են պարունակել նաև սարքավորում` մետաղադրամի նետմամբ աշխատեցնելու 
համար  

- աստղագիտական ոսպնյակային հեռադիտակներ` ի տարբերություն հայելային 
հեռադիտակների (որոնցում որպես օբյեկտիվ օգտագործվում է հայելի), ոսպնյակային 
հեռադիտակներն ունեն ոսպնյակների (որոնցից որոշները կարող են լինել մեծ 
տրամագծով) համակարգից կազմված օբյեկտիվներ, հանդերձված չեն դուրսքաշովի 
ակնապակով (որը կարող է առաջացնել լույսի կորուստ), տարբերում են տեսողական, 
տեսալուսանկարչական կամ բացառապես լուսանկարչական դիտարկումների համար 
նախատեսված ոսպնյակային հեռադիտակներ (լուսանկարչական խցիկի հետ 
բաղկացուցիչ մաս կազմող հեռադիտակները դասակարգվում են տվյալ դիրքում) 

- հայելային հեռադիտակներ (համապիտանի աստղագիտական սարքեր), 
առաջնային պատկեր ձևավորող օբյեկտիվը կազմված է գոգավոր զուգորդային 
հայելուց (որը կարող է ունենալ մեծ տրամագիծ), անդրադարձնող մակերևույթը 
պատված է արծաթով կամ ալյումինով, սովորաբար նախատեսված են հենակների 
վրա տեղադրման համար (լուսանկարչական խցիկի հետ բաղկացուցիչ մաս 
կազմողները նույնպես դասակարգվում են տվյալ դիրքում), ներառվում են նաև 
Շմիդտի հայելային հեռադիտակները (հաճախ անվանվում են նաև Շմիդտի խցիկներ) 
(օգտագործվում են բացառապես աստղագիտությունում` լուսանկարչական 
դիտարկումների համար, դրանցում կիրառվում է գնդաձև հայելի և շտկող թիթեղ 
(թիթեղը տեղադրվում է հայելուն զուգահեռ` դրա աղեղի կենտրոնում), պատկերը 
գրանցվում է կիզակետում` ուռուցիկ թիթեղի վրա)  

- աստղագիտկան հեռադիտակներ (հանդերձված` լուսաբազմապատկիչով կամ 
էլեկտրոնա-օպտիկական կերպափոխիչներով)` ընկնող լույսի էներգիան 
օգտագործվում է լուսաէլեկտրական մակերևույթից (որը գտնվում է ակնապակու 
գտնվելու տեղում) էլեկտրոնների արձակման համար, էլեկտրոնները կարող են 
բազմապատկվել և չափվել` ցույց տալով հեռադիտակի կողմից ստացված առաջնային 
լույսի քանակությունը, կամ կիզակետվել (օրինակ` մագնիսական ոսպնյակների 
միջոցով)` լուսանկարչական թիթեղի կամ ֆլուորեսցենտային էկրանի վրա պատկերի 
ձևավորման նպատակով  

- միջօրեականային գործիքներ` օգտագործվում են դիտարկման վայրում 
միջօրեականի գծով անցնող երկնային մարմինների անցման դիտարկման համար, 
ըստ էության կազմված են արևելք-արևմուտք հորիզոնական առանցքին տեղադրված 
և միջօրեականային հարթությամբ տեղաշարժվելու հնարավորություն ունեցող 
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հեռադիտակից  

- էկվատորիալներ` տեղադրվում է էկվատորիալ կանգնակի վրա, որը 
հնարավորություն է տալիս հեռադիտակը պտտել Երկրագնդի (բևեռային առանցքով) 
առանցքին զուգահեռ, ինչպես նաև դրան ուղղահայաց` մագնիսական թեքման 
առանցքով  

- զենիթ-հեռադիտակներ` տեղադրվում են այնպես, որ հնարավոր լինի պտտել 
հորիզոնական և ուղղահայաց առանցքների շուրջ 

- ալտազիմուտներ և ազիմուտային շրջաններ` հեռադիտակներ, որոնք պտտվում են 
հորիզոնական իսկ դրանց շրջանակները` ուղղահայաց առանցքի շուրջ, 
նախատեսված են բարձրության և ազիմուտի չափման համար  

- ցելոստատներ` նախատեսված են աստղագիտական դիտարկումների հեշտացման 
համար, հատկապես, երկնքի տվյալ մասը ուղղահայաց կամ հորիզոնական անշարժ 
սարքին (հեռադիտակներ, արևասպեկտրագրիչներ) անդրադարձման միջոցով, ըստ 
էության կազմված են երկու հարթ հայելիներից, որոնցից մեկը կառավարվում է 
ժամացույցի մեխանիզմով և կատարում մեկ պտույտ` 48 ժամում, ցելոստատների 
հատուկ տեսակներ են հանդիսանում նաև աստղագիտական նպատակների համար 
օգտագործվող սիդերաստատները և հելիոստատները 

- արևասպեկտրագրիչներ (օգտագործվում է լույսի ալիքի ցանկացած երկարության 
դեպքում Արեգակի լուսանկարների ստացման համար, կազմված են ակնապակու 
տեղում ճեղք ունեցող սպեկտրադիտակից (այսպիսով, պահանջվող ալիքի 
երկարության լույսը ճեղքի միջով անցնում է լուսանկարչական թիթեղին) և 
արևասպեկտրադիտակներ (աշխատում են նույն սկզբունքով, ինչ 
արևասպեկտրագրիչները, սակայն դրանցում օգտագործվում է տատանող ճեղք 
(այսպիսով, Արեգակը կարելի է դիտել նաև անզեն աչքով), կարող են օգտագործվել 
նաև այլ մեթոդներ (օրինակ` սևեռված ճեղքով, պտտվող ապակե հատվածակողմ))` 
օգտագործվում են Արեգակի ուսումնասիրության համար  

- արևաչափեր` կազմված են հեռադիտակից, որի օբյեկտիվը բաժանված է 
տրամագծով (այսպիսով, երկու կեսերը կարող են շարժվել), օգտագործվում են 
Արեգակի անկյունային տրամագծի և երկու երկնային մարմինների միջև անկյունային 
հեռավորության չափման համար  

- պսակագրիչներ և համանման սարքեր` օգտագործվում են Արեգակի պսակի 
դիտարկման համար (Արեգակի լրիվ խավարման ժամանակաշրջանից տարբերվող 
ժամանակի հատվածներում) 
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- հեռադիտակներ` ենթակարմիր լույսով, պարունակում են էլեկտրոնաօպտիկական 
կերպափոխիչներ (մեծացված ենթակարմիր պատկերը աչքի համար տեսանելի 
պատկերի կերպափոխելու համար), օգտագործվում են գիշերը (մասնավորապես` 
զինված ուժերի կողմից) 

- երկրորդ աստիճանի խոշորացում ունեցող (արդեն իսկ խոշորացված օբյեկտի 
պատկերի դիտարկման համար) բարդ օպտիկական մանրադիտակներ (ի 
տարբերություն 26.70.23 ենթակարգի խոշորացուցիչների` որոնք ունեն խորացման 
մեկ աստիճան), սովորաբար պարունակում են օպտիկական համակարգ (ըստ 
էության կազմված է օբյեկտի խոշորացված պատկերի ստացման համար 
նախատեսված օբյեկտիվից և դիտարկվող պատկերը լրացուցիչ խոշորացնող 
ակնապակուց, պարունակում են նաև օբյեկտի ներքևից լուսավորելու համար 
նախատեսված պարագաներ (արտաքին կամ լրակազմի մեջ մտնող լույսի աղբյուրով 
լուսավորվող հայելու միջոցով) և հայելուց` լույսի ճառագայթն օբյեկտին ուղղորդող 
լուսահավաք ոսպնյակների հավաքածու), նմուշաձողեր, ակնապակու մեկ կամ երկու 
խողովակ-բռնիչներ (կախված նրանից մանրադիտակը մենակնապակային է թե 
երկակնապակային) և օբյեկտիվի բռնիչ (սովորաբար պտտվող) (նշված բոլորն 
ամրացվում է հենակին, որին կարելի է միացնել բռնակ կամ բարձակ և տարբեր 
ամրակապման պարագաներ), տվյալ դիրքը ներառում է սիրողական, դասուսույցների 
և այլնի կողմից օգտագործվող մանրադիտակները, ինչպես նաև արդյունաբերական 
կիրառման կամ հետազոտական լաբորատորիաների համար նախատեսված 
մանրադիտակները (անկախ նրանից` դրանք մատակարարվում են իրենց 
օպտիկական տարրերի (օբյեկտիվների, ակնապակիների, հայելիների և այլնի հետ 
թե ոչ), ներառվում են նաև համապիտանի, բևեռացման, մետաղագործական, 
ծավալադիտական, փուլացայտունակ, ինտերֆերենցային, հայելային, գծագրության 
հարմարանքներ ունեցող, ժամացույցի մեխանիզմներում քարերի զննության, 
ջերմացման կամ սառեցման աստիճաններ ունեցող մանրադիտակները:  

- հատուկ նշանակության մանրադիտակներ` տրիխինոսկոպներ (պրոյեկցիոն տիպի, 
օգտագործվում են խոզի մսի զննության համար), չափիչ կամ ստուգիչ 
մանրադիտակներ (նախատեսված են արդյունաբերական որոշ գործընթացների 
համար, ներառում են համեմատական, կոորդինատների ընթերցման (ժամացույցի 
մանրակների դիրքի որոշման համար), փականագործ - գործիքագործների կամ այլ 
չափիչ մանրադիտակները (պարուրակի, տրամատների, մոդուլային ֆրեզների կամ 
հատիչ գործիքների տրամատների և այլնի ստուգման համար), անմիջականորեն 
ուսումնասիրման ենթակա օբյեկտի վրա տեղադրման համար նախատեսված ոչ մեծ 
դյուրակիր մանրադիտակները (Բրինելի ամրության փորձարկման, տպագրական 
տառատեսակների, տպագրական կլիշեների և այլնի համար), կենտրոնարկման 
մանրադիտակները (մետաղահատ հաստոցների իլին հատիչի փոխարեն 
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տեղադրվող)) և այլն (որոշները կարող են հանդերձվել պրոյեկցիոն սարքավորմամբ 
(սովորաբար ոչ մեծ շրջանաձև էկրանի տեսք ունեցող))  

- լաբորատոր չափիչ մանրադիտակներ, օրինակ` սպեկտրագիրներում գծերի միջև 
հեռավորության չափման համար  

- մանրալուսանկարահանման և մանրակինոնկարահանման մանրադիտակներ` ի 
լրումն տեսողական դիտման գործառույթի, հնարավորություն են տալիս 
իրականացնել նաև խոշորացված պատկերների լուսանկարչական գրանցում, կարող 
են կազմված լինել ինչպես լուսա- կամ կինոխցիկ (հատուկ այդ նպատակների համար 
նախագծված) պարունակող մանրադիտակից, այնպես և սովորական 
մանրադիտակից (որին հատուկ հարմարանքների միջոցով կարող է 
ժամանակավորապես ամրացվել լուսա- կամ կինոխցիկը) 

- բարդ խոշորացմամբ մանրապրոյեկտման մանրադիտակներ` օգտագործվում են 
սարքում պարունակվող մանրադիտակի կողմից խոշորացված պատկերների 
հորիզոնական կամ ուղղահայաց պրոյեկտման համար, հանդերձված են 
կիզակետումն արագ փոխելու հնարավորություն ունեցող հատուկ 
մանրադիտակներով, կիրառվում են ուսումնական, գիտական, բժշկական և այլ 
ցուցադահլիճներում, տեխնիկական լաբորատորիաներում և այլն 

 

Բացառվում է` 

- մանրալուսանկարահանման կամ մանրակինոնկարահանման` առանձին 
ներկայացված լուսա- կամ կինոխցիկները (26.70.12.500, 26.75.15) 

- երկնապակային տիպի աչքի մանրադիտակները (32.50.13) 

- մանրադիտակ կամ մանրապրոյեկտման սարք չհանդիսացող տրամատային 
ցուցադրիչները և մեխանիկական մանրակների ստուգման, օպտիկական 
սարքավորումներով այլ սարքերը (օրինակ` օպտիկական համեմատիչները, չափիչ 
սեղանները և այլն).(26.51.66) 

- 26.70.22.700 ստորադիրքի օպտիկական մանրադիտակների մասերը և 
պարագաները (26.70.24.300) 

- հեռադիտակների մասերը և պարագաները (26.70.24.100) 

- զենքերի վրա տեղադրվող հեռադիտակային նշանոցները, սուզանավերում և 
տանկերում տեղադրվող շրջադիտակային հեռադիտակները, 28 դասի մեքենաների, 
հարմարանքների, սարքերի և սարքերի օպտիկական դիտակները (խողովակները)) 



1859 
 

(26.70.23.100) 

- աստղագիտական ոսպնյակային կամ հայելային հեռադիտակների բաղկացուցիչ 
մաս չհանդիսացող լուսանկարչական խցիկները (26.70.14) 

- թեոդոլիտները (կառուցված են նույն սկզբունքով ինչ` ալտազիմուտները և 
ազիմուտային շրջանները, սակայն օգտագործվում են տեղագրական 
նկարահանումների համար) (26.51.12) 

- հելիոստատ անվանվող և տեղագրական նկարահանումների համար օգտագործվող 
սարքերը (26.51.12) 

- սարքերի տեղադրման կամ դրանց օգտագործման դյուրացման համար 
օգտագործվող կառուցվածքները (գմբեթները, հենահարթակները, կառավարման 
պուլտերը և այլն) (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- առանձին ներկայացված օպտիկական տարրերը (հայելիները, ոսպնյակները, 
հատվածակողմերը և այլն) (26.70 կամ 26.70.21) 

- աստղերի նկատմամբ վերգետնյա դիրքի որոշման համար օգտագործվող սարքերը 
(օրինակ` սեքստանտները) (26.51.11) 

- մանրալուսաչափերը կամ մանրախտաչափերը (սպեկտրագիրների ուսումնասիրման 
համար) (26.51.53) 

- աստղագիտական ժամացույցները (26.51.53) 

- 26.70.22.500 ստորադիրքի սարքերի մասերը և պարագաները (26.70.24.100) 

26.70.22.300 Հեռադիտակներ  
26.70.22.500 Դիտակներ օպտիկական, սարքեր աստղագիտական և սարքեր համանման (բացի 

հեռադիտակներից) 
26.70.22.700 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ 
26.70.22.730 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, ծավալադիտական  
26.70.22.750 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, մանրալուսանկարահանման, 

մանրանկարահանման կամ մանրապրոյեկտման համար  
26.70.22.790 Մանրադիտակներ օպտիկական բարդ, այլ  
26.70.23 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքներ. լազերներ (բացի լազերային դիոդներից). 

այլ օպտիկական սարքեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- առանձին ներկայացված, զենքի հեռադիտակային նշանոցներ (ոսպնյակային կամ 
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հայելային) 

- տվյալ դասի այլ սարքերի մանրակներ հանդիսացող հեռադիտակներ (օրինակ` 
տեղագրական լուսանկարահանման սարքերի կամ 27 և 28 դասերի մեքենաների 
մասեր հանդիսացող հեռադիտակներ) 

- խոշորացնող (սուզանավերի կամ տանկերի համար) և չխոշորացնող 
շրջադիտակներ  

- լազերներ` կառավարվող մակածված ճառագայթման ընթացքում տալիս կամ 
ուժեղացնում են էլեկտրամագնիսական ճառագայթում 1 նմ-ից մինչև 1 մմ ալիքների 
երկարության միջակայքում, երբ կոհերենտ օպտիկական ճառագայթում գեներացնող 
միջավայրը (օրինակ` բյուրեղներ, գազեր, հեղուկներ, քիմիական արտադրանք) 
գրգռվում է էլեկտրական աղբյուրի լույսով կամ էներգիայի այլ աղբյուրի ռեակցիայով, 
գեներացնող միջավայրի ներսում առաջացող լուսային ճառագայթներն 
անդրադարձվում և ուժեղացվում են այնպես, որ մի ծայրից (մասնակի թափանցիկ) 
արձակվում է կոհերենտ լուսային ճառագայթ (տեսանելի կամ անտեսանելի), ի լրումն 
գեներացնող միջավայրի, էներգիայի աղբյուրի և ռեզոնանսային օպտիկական 
խոռոչների (հնարավոր է նաև Ֆաբրի-Պերոյի ինտերֆերաչափերով, 
ինտերֆերենցային զտիչներով և սպեկտրադիտակներով), սովորաբար պարունակում 
են նաև որոշ օժանդակ բաղադրիչներ (օրինակ` սնուցման բլոկ, հովացման 
համակարգ, կառավարման բլոկ (գազային լազերի դեպքում գազի տրման 
համակարգ, իսկ հեղուկայինի դեպքում` ներկանյութի լուծույթների համար պոմպով 
հանդերձված բաք)) (օժանդակ բաղադրիչներից որոշները կարող են լինել լազերային 
գլխիկի հետ միևնույն հենամարմնում կամ ունենալ մալուխների միջոցով լազերային 
գլխիկներին միացվող առանձին հանգույցների տեսք (տվյալ դեպքում դասակարգվում 
են տվյալ դիրքում, եթե դրանք մատակարարվում են միասին)) 

- սարքվածքներ հեղուկ բյուրեղների վրա` կազմված են ապակու կամ պլաստմասսայի 
երկու թերթերի կամ թիթեղների միջև տեղակայված հեղուկ բյուրեղի շերտից, լինում 
են կտորների կամ հատուկ ձևով հատվածքների տեսքով (դասակարգվում են տվյալ 
ենթադիրքում եթե առավել մանրամասն նկարագրված չեն այլ խմբավորումներում)  

- խոշորացնող ձեռքի ապակիներ և խոշորացուցիչներ (օրինակ` գրպանի կամ 
գրասենյակային), պարուրակի հաշվիչներ, երկակնապակային խողորացնող 
ապակիներ (սովորաբար հենակների վրա) (ի տարբերություն 26.70.22.730 
ենթադիրքի ծավալադիտական մանրադիտակների հանդերձված են ակնապակով, 
սակայն չունեն օբյեկտիվ) 

- «դռան դիտանցքեր», ինչպես նաև օպտիկական համակարգով հանդերձված 
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համանման արտադրատեսակներ  

- ծավալադիտակներ` գունավոր լուսանկարչական դիապոզիտիվների եռաչափ 
դիտման, ձեռքի կառավարման ծավալադիտակները, որոնք կազմված են երկու 
սևեռված ոսպնյակներ պարունակող և լծակով կառավարվող պտտող մեխանիզմ 
(հավաքածուներում պարունակվող նկարների փոփոխման համար) պարունակող 
պլաստմասսե հենամարմնից  

- գեղադիտակներ  

- օպտիկական մշակված, սարքերում կամ սարքավորումներում տեղակայման համար 
ոչ պիտանի ապակե հայելիներ (շրջանակով) (օրինակ` ետին տեսադաշտի դիտման 
որոշ հայելիներ, ծխային կամ հոսային խողովակների դիտման հայելիներ և 
օդադինամիկական խողովակներում դիտման համար նախատեսված հատուկ 
հայելիներ) 

- լուսային ճառագայթներով ազդանշանման օպտիկական սարքեր` նախատեսված են 
մեծ հեռավորությունների վրա օպտիկական ազդանշանների (օրինակ` Մորզեի 
այբուբենով) հաղորդման համար  

- դիապոզիտիվների դիտման հարմարանքներ` հանդերձված են խոշորացնող 
ոսպնյակով, օգտագործվում են լուսանկարչական դիապոզիտիվների 
ուսումնասիրության համար  

- ուժեղացնող էկրաններ (հեռուստատեսային կայանքների համար)` կազմված են 
պլաստմասսե օպտիկական տարրից (Ֆրենելի ոսպնյակներ), շրջանակից և 
մետրական ձողերի համակարգից, հատուկ նախատեսված են հեռուստատեսային 
կայանքի դիմաց էկրանի սևեռման համար 

Բացառվում է` 

- հատուկ սարքավորումներով (օրինակ` աշխատասեղաններ, 
նախապատրաստվածքների բռնիչներ, նախապատրաստվածքների տրման և 
տեղակայման հարմարանքներ, աշխատանքի ընթացքի դիտման և հսկման միջոցներ 
և այլն) համալրված և առանձնահատուկ գործառույթների իրականացման համար 
հարմարեցված լազերները, որոնք նույնականացվում են որպես հաստոցներ, 
բժշկական սարքեր, կառավարման սարքեր, չափիչ սարքեր և այլն  

- լազեր պարունակող մեքենաները և հարմարանքները, օրինակ` նյութերը լազերի 
միջոցով հեռացնող` նյութերի մշակման մետաղահատ հաստոցները (28.24), 
լազերային զոդիչները, զոդման մեքենաները և սարքերը, հարթեցման սարքերը 
(լազերային ճառագայթի միջոցով խողովակները համատեղելու համար) (26.51.12), 
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հատուկ բժշկական նպատակներով օգտագործվող լազերային սարքերը (օրինակ` 
ակնաբուժական վիրահատություններում) (32.50.13) 

- զենքերի հետ օգտագործման համար պիտանի և դրանց վրա տեղադրված կամ 
հրազենային զենքի հետ ներկայացված (որոնց վրա դրանք պետք է տեղադրվեն) 
օպտիկական սարքվածքները (դասակարգվում են ըստ զինատեսակի) 

- 26.70.22.500 դիրքի հայելային հեռադիտակները  

- չափիչ կամ ստուգիչ օպտիկական սարքերը, հարմարանքները կամ մեքենաները, 
որոնք կարող են դասակարգվել դասակարգվել ինչպես 26.51.66 այնպես և 26.70.23 
ենթակարգում (26.51.66) 

- տվյալ դասի այլ ենթախմբերում դասակարգվող օպտիկական սարքերը և 
հարմարանքները  

- 26.70.23  ենթակարգի մասերը և պարագաները (26.70.24.500) 

- խաղալիքային գեղադիտակները (31) 

- օպտիկական չմշակված ետին տեսադաշտի դիտման և այլ հայելիները, այդ թվում` 
սափրվելու համար հայելիները (խոշորացնող կամ չխոշորացնող) (23.12.13, 25.99.24) 

26.70.23.100 Նշանոցներ հեռադիտակային զենքի տեղադրման համար, շրջադիտակներ, 
հեռադիտակներ  

26.70.23.300 Լազերներ (բացի լազերային դիոդներից) 
26.70.23.500 Սարքվածքներ, սարքեր և սարքավորումներ օպտիկական, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
26.70.23.550 Սարքվածքներ հեղուկ բյուրեղների վրա 
26.70.23.590 Սարքվածքներ և սարքեր օպտիկական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
26.70.24 Հեռադիտակների, մենօկուլյարների և այլ օպտիկական աստղադիտակների, 

աստղագիտական այլ սարքերի և օպտիկական մանրադիտակների մասեր և 
պարագաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շրջանակներ, հենամարմիններ, խողովակներ (դիտակներ) և կալաններ, թելե 
մանրաչափեր (օգտագործվում են էկվատորիալների հետ, մոլորակների տրամագծի 
չափման համար, կազմված են հեռադիտակի ակնապակուն տեղադրված 
աստիճանավորած սկավառակից (երկու սևեռված ու մեկ շարժական 
մետաղալարերով)), Գերրիշի շարժաբերներ (օգտագործվում են շարժիչի հետ` 
աստղագիտական սարքերը շարժման մեջ դնելու համար) 
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- մանրակներ և պարագաներ, որոնք գերազանցապես կամ հիմնականում 
նույնականացվող են և նախատեսված մանրադիտակների հետ օգտագործման 
համար, դրանց թվին են դասվում` հենակներ (կալաններ, հիմքեր և այլն), 
ակնապակիների խողովակ-բռնիչներ, օբյեկտիվների պտտվող խողովակ-բռնիչներ 
(ոսպնյակներով կամ առանց ոսպնյակների), նմուշների սանդղախորշեր (ներառյալ` 
ջերմացման կամ հովացման սանդղախորշեր), նմուշների ուղղորդիչներ, 
դիաֆրագման կարգավորող լծակներ, օպտիկական հարմարանքներ (պատկերների 
ուրվագծման համար) և այլն 

 

Բացառվում է` 

- առարկաների ապակիները կամ ապակե նմուշների ծածկերը (23.19.23.300) 

- պատրաստված դիապոզիտիվները (մանրադիտակի տակ ուսումնասիրման համար) 
(32.99.54) 

- մանրահատիչները (26.51.85) 

26.70.24.100 Մասեր և պարագաներ (ներառյալ կալաններ) հեռադիտակների, 
մենակնապակիների, դիտակների օպտիկական կամ սարքերի աստղագիտական  

26.70.24.300 Մասեր և պարագաներ մանրադիտակների օպտիկական, 26.70.22.700 ստորադիրքի  
26.70.25 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքների, լազերների (բացի լազերային 

դիոդներից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում այլ օպտիկական սարքերի 
մասեր և պարագաներ  
 
Բացառվում է` 

- մղման համար օգտագործվող էլեկտրական իմպուլսային լամպերը, ինչպես օրինակ` 
քսենոնային լամպերը, յոդային լամպերը և սնդիկի գոլորշով լամպերը (27.40.1) 

- լազերային դիոդները (26.11.21) 

- լազերային բյուրեղները (օրինակ` սուտակները), լազերային հայելիները և 
ոսպնյակները (26.70.21.500) 

26.70.25.000 Հեղուկ բյուրեղների վրա սարքվածքների, լազերների (բացի լազերային դիոդներից), 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում այլ օպտիկական սարքերի մասեր և 
պարագաներ  

26.70.9 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.70.99 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից   
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26.70.99.000 Օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

26.8 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
26.80 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
26.80.1 Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ 
26.80.11 Մագնիսական կրիչներ չգրառված, բացի մագնիսական շերտով քարտերից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պարաֆինե մեկուսատախտակներ, դրանք նախապատրաստվածքներ են (3սմ 
հաստությամբ սկավառակներ են, որոնք պատրաստված են պարաֆին, 
ստեարինաթթու, ստեարատներ և այլ նյութեր պարունակող բաղադրամասերից), 
որոնց վրա արվում է սկզբնական գրառումը 

- սկավառակներ, որոնք պատրաստված են հիմնականում պլաստմասսայից, 
ստվարաթղթից, ապակուց կամ մետաղից և այլն, պատված են լաքի կամ պարաֆինի 
թաղանթով, ձայնային ազդանշանները գրանցելու համար 

- շերտեր կամ ժապավեններ մեխանիկական ձայնագրման համար, պատրաստված 
են պլաստմասսայից (սովորաբար պոլիվինիլացետատից կամ քլորիդից) և պատված 
հատուկ պարաֆինով 

- մագնիսական ձայնագրման համար կրիչներ, օրինակ՝ սկավառակներ կամ քարտեր 
(պլաստմասսայից կամ թղթից), ժապավեններ, շերտեր կամ թաղանթներ 
(պլաստմասսայից կամ մետաղից) կամ մետաղալարեր, որոնք ունեն մագնիսանալու 
հատկություն կամ ձեռք են բերում այդ հատկությունը մագնիսական փոշի 
պարունակող լաքով պատելու կամ ֆեռոմագնիսային պատվածքի էլեկտրոլիտային 
նստեցման շնորհիվ, կարող են օգտագործվել ձայնից տարբեր ազդանշանների 
գրառման համար, օրինակ՝ պատկերի լույսի ուժգնությունը (հեռուստատեսային 
ազդանշաններ), չափող սարքերից (ջերմաստիճանի փոփոխություն), 
էլեկտրաախտորոշման սարքերից (սրտխփոցներ, էնցեֆալոգրամներ և այլն), 
ռադիոտեղորոշիչներից, հատուկ վերլուծական սարքավորումներից, մետաղի կամ այլ 
նյութերի փորձարկման սարքերից և այլ սարքերից ստացված տեղեկատվությունը  

- չգրառված սկավառակներ կամ «նախապատրաստվածքներ», որոնք պատրաստված 
են լազերային ճառագայթով գրառման համար, հիմնականում լինում են ապակուց, 
պատվում են շերտով, որի վրա լազերային ճառագայթի միջոցով գրանցվում են 
ազդանշանները, որոնք ներկայացնում են ձայներ, պատկերներ կամ համանման 
երևույթներ, օգտագործվում են տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենաների համար 
տեղեկատվության գրառման համար պատկերների գրառման կամ կոմպակտ 
սկավառակներ համար առաջնային բնօրինակների պատրաստման համար  
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Բացառվում է՝ 

- ձայնի կամ այլ երևույթների գրառման համար որպես կրիչներ օգտագործելու 
համար նախատեսված արտադրատեսակները, որոնք դեռ պատրաստված չեն որպես 
այդպիսիններ (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում, օրինակ՝ 
21,25,30 հատվածներում) 

- լուսաէլեկտրական գրառման համար զգայունացած ժապավենը (20.59.11.500) 

26.80.11.000 Մագնիսական կրիչներ չգրառված, բացի մագնիսական շերտով քարտերից  
26.80.12 Օպտիկական կրիչներ, չգրառված 

տես 26.80.11 
26.80.12.000 Օպտիկական կրիչներ, չգրառված 
26.80.13 Տեղեկատվական այլ կրիչներ, ներառյալ մատրիցներ և բնօրինակներ 

սկավառակների արտադրության համար  
տես 26.80.11 

26.80.13.000  Տեղեկատվական այլ կրիչներ, ներառյալ մատրիցներ և բնօրինակներ 
սկավառակների արտադրության համար  

26.80.14 Քարտեր մագնիսական շերտով  
տես 26.80.11 

26.80.14.000 Քարտեր մագնիսական շերտով  
26.80.9 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.80.99 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
26.80.99.000 Մագնիսական և օպտիկական կրիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27 Էլեկտրական սարքավորանք 
27.1  Էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ, տրանսֆորմատորներ և էլեկտրական 

բաշխիչ ու կարգավորող սարք  
27.11 Էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ 

 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- փոփոխական հոսանքի էլեկտրաշարժիչներ 

- համապիտանի էլեկտրաշարժիչներ 

- հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչներ կամ գեներատորներ  

- փոփոխական հոսանքի գեներատորներ 
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- փոփոխական և հաստատուն հոսանքի գեներատորների ագրեգատներ 

- պտուտավորող կամ ստատիկ էլեկտրակոնվերտերներ 

- էլեկտրատրանսֆորմատորներ, 

 

Բացառվում է` 

- տրանսպորտային միջոցների և գործարկիչ շարժիչների ուժամեքենաները (27.40). 

- դիոդային լամպերը (27.90) 

27.11.1 Էլեկտրաշարժիչներ, 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության. հաստատուն հոսանքի այլ 
էլեկտրաշարժիչներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ  

27.11.10 Էլեկտրաշարժիչներ, 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության. հաստատուն հոսանքի այլ 
էլեկտրաշարժիչներ. հաստատուն հոսանքի գեներատորներ  
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- պտտական շարժման շարժիչներ (էլեկտրական էներգիան մեխանիկականի 
վերածման շարժիչներ)՝ ստեղծում են մեխանիկական էներգիա պտտական շարժման 
տեսքով, լինում են տարբեր տիպային չափերի (կախված կիրառման ոլորտից, 
նպատակից և նրանից, որ դրանք աշխատում են փոփոխական թե հաստատուն 
հոսանքով), շարժիչի հենամարմինը կարող է նախագծվել հաշվի առնելով կիրառման 
կոնկրետ պայմանները, օրինակ` անփոշեթափանց, ցայտապաշտպան կամ 
պայթանվտանգ, ոչ կոշտ հիմնատակով (աշխատանքի ընթացքում բարձր տատանում 
ունեցող կամ փոկավոր շարժակով մեքենաների համար), կարող են ունենալ 
օդափոխիչներ կամ հովացման այլ սարքվածքներ, ներառում են փոքր հզորության 
շարժիչներից (նախատեսված սարքերի, ժամացույցների, կարի մեքենաների, 
խաղալիքների և այլնի համար) մինչև խոշորաչափ հզոր շարժիչներ (նախատեսված 
գլոցահաստոցների և այլնի համար), ձեռքով շարժաբերվող` փոկանիվներով, 
ատամնավոր անիվներով, պտույտափոխանցիչ տուփով կամ ճկուն լիսեռով 
հանդերձված շարժիչներ, «կախովի շարժիչներ» (ագրեգատ, որը կազմված է 
էլեկտրաշարժիչից, լիսեռից, թիապտուտակից և ղեկից), ժամացույցի մեխանիզմների 
համաժամ շարժիչներ (եթե անգամ ունեն անվավոր փոխանցում) 

- առաջընթաց շարժման շարժիչներ՝ ստեղծում են մեխանիկական էներգիա ուղղագիծ 
շարժման տեսքով, կազմված են մեկ կամ մի քանի առաջնային տարրերից (ներառյալ 
մագնիսական շղթաները, որոնք որպես կանոն ունեն շերտավոր կառուցվածք և 
որոնց վրա գտնվում է կոճը) և երկրորդային տարրից (որպես կանոն, թիթեղի կամ 
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պղնձե կամ այլումինե տրամատի տեսքով), որի շարժիչ ուժն առաջանում է 
երկրորդային տարրի առկայության դեպքում, երբ առաջնային տարրում ստեղծվում է 
փոփոխական հոսանք, առաջնային և երկրորդային տարրերը միմյանցից 
տարանջատված են օդային բացակով, որի շնորհիվ հետադարձ - առաջընթաց 
շարժումն իրականացվում է առանց մեխանիկական հպման (մեկ տարրը անշարժ է, 
մյուսը` շարժվող), էլեկտրամագնիսների կամ էլեկտրամագնիսների և հաստատուն 
մագնիսների փոխազդեցության սկզբունքով աշխատողները կարող են կիրառվել 
որպես երկկողմանի շարժաբերի շարժիչներ (այսինքն, մխոցի հետադարձ - 
առաջընթաց շարժմամբ պոմպերի համար, որպես ջուլհակային հաստոցների 
մաքոքների շարժաբեր), քայլային շարժիչներ (օրինակ` ոչ մեծ փոխակրիչներում) և 
այլն, բնութագրերը կախված են այն նպատակներից, որոնց համար դրանք 
նախատեսված են, օրինակ` օդային բարձիկներով գնացքների շարժաբերման համար 
(առաջնային տարրերը, տեղադրված են տրանսպորտային միջոցներում այնպես, որ 
պարփակում են ռելսը, իսկ երկրորդային տարրը ամրացված է ճանապարհին), 
սորուն բեռների փոխաբեռնման համար (անվավոր սայլակի տակ տեղադրված 
երկրորդային թիթեղը շարժվում է ռելսերի միջև տեղադրված առաջնային 
փաթույթներով), կախովի փոխարկիչների հաղորդակները (առաջնային տարրով 
սարքավորված սայլակը շարժվում է երկրորդային տրամատի տակ), կայանման 
օբյեկտներում կամ պահեստներում ավտոմեքենաների տեղավորման համար 
(երկրորդային տակդիրները տեղափոխվում են տախտակամածերի առաջնային 
տարրերի օգնությամբ), մշակող սարքվածքների վրա մանրակների տեղադրման 
համար և այլն, ներառում են նաև սերվոշարժիչներ (հիմնականում կազմված են 
ժանանվավոր պտույտափոխանցիչով էլեկտրաշարժիչից և սարքավորված ուժային 
փոխանցման սարքավորմամբ, օրինակ` լծակ, փոկանիվ, որը նախատեսված է 
կաթսայում, վառարանում կամ այլ ագրեգատներում կարգավորող գործիքի դիրքի 
կարգավորման համար), սելսին-շարժիչներ (որոնք ունեն միմյանց նկատմամբ 120o 
անկյուններով տեղակայված երեք փաթույթով ստատոր և մեկ փաթույթով ռոտոր, որը 
միացված է երկու հպակային օղակներում, նախատեսված է զույգ-զույգ, որպես` 
համաժամահաղորդիչ և համաժամաընդունիչ կիրառման համար (օրինակ` 
տելեմատիկ համակարգերում կամ հաղորդակ (դիստանցիոն) ղեկավարման համար) 
փականների էլեկտրական շարժաբերներ (ժանանվավոր պտույտափոխանցիչով և 
գլխավորող լիսեռով և որոշ դեպքերում նաև տարբեր սարքվածքներով` էլեկտրական 
մեկնարկիչ, տրանսֆորմատոր, թափանիվ և այլն էլեկտրաշարժիչներ` փականի ձողի 
շարժաբերման համար 

- էլեկտրագեներատորներ՝ ստեղծում են էլեկտրաէներգիա, էներգիայի տարբեր 
աղբյուրների հաշվին (մեխանիկական, արեգակնային և այլն), երկու հիմնական 
տարատեսակներն են` հաստատուն հոսանքի գեներատորները` ինքնագրգռվող 
գեներատորները (ստեղծվող էլեկտրաէներգիան թիթեղներին շփվող ածխային 
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խոզանակների համակարգով հավաքվում է ռոտորի լիսեռին տեղակայված 
թիթեղավոր հավաքչին և փոխանցվում արտաքին շղթային) և փոփոխական հոսանքի 
գեներատորները կամ համաժամ գեներատորները (հիմնականում ոչ խոզանակային 
են` ստեղծվող էներգիան անմիջականորեն փոխանցվում է արտաքին շղթային, այլ 
տիպերում էլեկտրաէներգիան հավաքվում է ռոտորի լիսեռին տեղակայված 
հպակային օղակներով և փոխանցվում հպակային օղակներին շփվող ածխային 
խոզանակների համակարգով), հիմնականում կազմված են կորպուսում տեղադրված 
ստատորից և ստատորի ներսում լիսեռին տեղադրված պտտվող հանգույցից 
(ռոտորից), կարող են ունենալ ձեռքի կամ ոտնակի շարժաբերներ, ներառում են նաև 
լուսաէլեկտրական գեներատորներ [իրենից ներկայացնում է այլ սարքվածքների 
օրինակ` կուտակիչների մարտկոցներ և կառավարման էլեկտրոնային գործիքներ 
(լարման կարգավորիչ, ինվերտոր և այլն), հոսանքի ուղղության կարգավորման 
դիոդներ և այլն հետ համակցված լուսատարրերի պանել, որոնցում 
էլեկտրաէներգիան արտադրվում է արեգակնային տարրերով (լուսաէլեկտրական 
վերափոխում)] 

 

Բացառվում է` 

- ներքին այրման շարժիչների համար գործարկման շարժիչները (27.90) 

- ժամացույցի մեխանիզմին միացված համաժամ շարժիչները (26.52.22) 

- էլեկտրաշարժիչ ներառող, ժապավենային կամ հոլովակային փոխակրիչների 
համար թմբուկները կամ հոլովակուղիները (28.22) 

- շարժիչներ-թրթռիչները և էլեկտրամագնիսական թրթռիչները (28.99.20) 

- առաջնային շարժիչներով հավաքված էլեկտրագեներատորները (27.11.3) 

- բարձր լարման գեներատորները (27.11.4) 

- առաջնային տարրերը և առաջնային մարտկոցները (27.20.1) 

- տրանսպորտային միջոցների ուժամեքենաների և գործարկման շարժիչների 
արտադրությունը (27.40) 

- արեգակնային տարրերը (անկախ նրանից դրանք առանձին բլոկների տեսքով են 
թե հավաքված են պանելում), որոնք պետք է համալրված լինեն անմիջական 
սնուցման բաղադրիչներով (օրինակ` շարժիչ, էլեկտրոլիզարար) (27.11.5) 

- էլեկտրատեխնիկական սարքվածքները, որոնք փաստացի էլեկտրաէներգիա չեն 
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արտադրում (օրինակ ազդանշանային իմպուլսների գեներատորները) (27.90.1) 

- ռենտգենյան ճառագայթման գեներատորները (26.60.11) 

27.11.10.100 Էլեկտրաշարժիչներ 37,5 Վտ-ից ոչ ավել հզորության (ներառյալ գեներատորներ 
փոփոխական հոսանքի, համաժամ) 

27.11.10.300 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 37,5 Վտ-ից ավել, բայց 
750 Վտ-ից ոչ ավել հզորության 

27.11.10.500 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 0,75 կՎտ-ից ավել, 
բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

27.11.10.530 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 0,75 կՎտ-ից ավել, 
բայց 7,5 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.10.550 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 7,5 կՎտ-ից ավել, բայց 
75 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.10.700 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, 75 կՎտ-ից ավել, բայց 
375 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

27.11.10.800 Էլեկտրաշարժիչներ քարշային, հաստատուն հոսանքի, 375 կՎտ-ից ավել հզորության 

27.11.10.900 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի այլ, 375 կՎտ-ից ավել 
հզորության  

27.11.10.930 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, այլ, 375 կՎտ-ից ավել, 
բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.10.950 Էլեկտրաշարժիչներ և գեներատորներ հաստատուն հոսանքի, այլ, 750 կՎտ-ից ավել 
հզորության 

27.11.2 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի, 37,5 
Վտ-ից ավել հզորության. այլ էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի. 
գեներատորներ փոփոխական հոսանքի (համաժամ գեներատորներ) 

27.11.21 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի, 37,5 
Վտ-ից ավել հզորության 

27.11.21.000 Էլեկտրաշարժիչներ համապիտանի, փոփոխական և հաստատուն հոսանքի, 37,5 
Վտ-ից ավել հզորության 

27.11.22 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ 

27.11.22.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ, 37,5 Վտ-ից ավելի, բայց 750 
Վտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.22.500 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, միաֆազ, 750 Վտ-ից ավել հզորության 

27.11.23 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ոչ ավել 
հզորության  

27.11.23.000 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ոչ ավել 
հզորության  

27.11.24 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 Վտ-ից ավել, բայց 
75 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության  

27.11.24.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 0,75 կՎտ-ից ավելի, բայց 
7,5 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 
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27.11.24.500 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 7,5 կՎտ-ից ավելի, բայց 37 
կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

27.11.24.700 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 37 կՎտ-ից ավելի, բայց 75 
կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

27.11.25 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 75 կՎտ-ից ավել 
հզորության  

27.11.25.300 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 75 կՎտ-ից ավել 
հզորության, շարժիչներ քարշային 

27.11.25.400 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, այլ, 75 կՎտ-ից ավել, բայց 
375 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության (բացի քարշայինից) 

27.11.25.600 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, այլ, 375 կՎտ-ից ավել, 
բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

27.11.25.900 Էլեկտրաշարժիչներ փոփոխական հոսանքի, բազմաֆազ, 750 կՎտ-ից ավելի 
հզորության 

27.11.26 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի (համաժամ գեներատորներ)  

27.11.26.100 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության 

27.11.26.300 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 75 կՎԱ-ից մինչև 375 կՎԱ 
հզորության  

27.11.26.500 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 375կՎԱ-ից մինչև 750 կՎԱ 
հզորության 

27.11.26.700 Գեներատորներ փոփոխական հոսանքի, համաժամ, 750 կՎԱ-ից ավել հզորության 

27.11.3 Էլեկտրական գեներատորային կայանքներ և պտտվող կերպափոխիչներ  

27.11.31 Գեներատորային կայանքներ ներքին այրման մխոցային շարժիչով, սեղմումային 
վառումով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- էլեկտրական «գեներատորային ագրեգատներ»` պարունակում են էլեկտրական 
գեներատոր և ցանկացած առաջնային շարժիչ, բացառությամբ էլեկտրաշարժիչի 
(օրինակ՝ հիդրոտուրբին, շոգետուրբին, հողմաշարժիչներ, մխոցի հետադարձ - 
առաջընթաց շարժման շոգեշարժիչներ, ներքին այրման շարժիչներ), տեղակայված 
են (կամ նախատեսված են տեղակայման) միասին որպես ամբողջական ագրեգատ 
(նույնիսկ եթե տեղափոխման հարմարության համար դրանք փաթեթավորվում են 
առանձին),  

- էլեկտրական պտտվող կերպափոխիչներ` պարունակում են էլեկտրագեներատոր և 
առաջնային շարժիչ (որն իրենից ներկայացնում է ընդհանուր հիմքին տեղակայված 
էլեկտրաշարժիչ), կիրառվում են հոսանքի բնույթի կերպափոխման (փոփոխական 
հոսանքը հաստատունի կերպափոխելու կամ հակառակը) կամ որոշակի 
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պարամետրերի (լարում, հաճախություն կամ փոփոխական հոսանքի ֆազ) 
փոփոխման համար (օրինակ 50 Հց հաճախությունը՝ 200 Հց-ի կամ միաֆազ 
հոսանքը եռաֆազի), այլ տիպերը (երբեմն անվանվում են պտտվող 
տրանսֆորմատորներ) կարող են կիրառվել հաստատուն հոսանքի լարման 
կերպափոխման համար  

27.11.31.100 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 75 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

27.11.31.130 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 7,5 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

27.11.31.150 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 7,5 կՎԱ-ից ավել, բայց 75 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.31.300 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 75 կՎԱ-ից ավել, բայց 375 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.31.500 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 375 կՎԱ-ից ավել, բայց 750 կՎտ-ից ոչ ավելի  հզորության 

27.11.31.700 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 750 կՎԱ-ից ավել հզորության  

27.11.31.730 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 750 կՎԱ-ից ավել, բայց 2000 կՎտ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.31.750 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 
սեղմումից բոցավառվող, 2000 կՎԱ-ից ավել հզորության  

27.11.32 Գեներատորային կայանքներ կայծային վառումով շարժիչով. այլ գեներատորային 
կայանքներ. էլեկտրական պտտվող կերպափոխիչներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- էլեկտրական տրանսֆորմատորներ` շարժական մասեր չունեցող մեքենաներ, որոնք 
մակածման միջոցով և անփոփոխելի կարգաբերված կամ կարգավորված 
համակարգի կիրառմամբ մեկ փոփոխական հոսանքը կերպափոխում են մեկ այլ 
փոփոխական հոսանքի (այլ լարման, լրիվ դիմադրության և այլնի), որպես կանոն 
իրենցից ներկայացնում են մեկուսացված հաղորդալարի՝ շերտավոր երկաթե 
միջաձողին փաթաթած մեկ կամ երկու կոճեր (որոշ դեպքերում, օրինակ` 
ռադիոհաճախային տրանսֆորմատորներում, կարող են մագնիսական միջաձողեր 
չլինել կամ միջաձողը կարող է լինել երկաթի, ֆեռիտի և այլնի փոշենման 
թորամասից), մեկ կոճի (առաջնային ցանցի) փոփոխական հոսանքը` այլ կոճերում 
(երկրորդային ցանց) առաջացնում է սովորաբար այլ ուժի և լարման փոփոխական 
հոսանք, որոշները նախատեսված են կոնկրետ նպատակների համար (օրինակ` 
համադրող տրանսֆորմատորները, որոնք համադրում են մեկ շղթայի 
դիմադրությունը մյուսին, տրանսֆորմատորային գործիքները` հոսանքի ուժի և 
լարման տրանսֆորմատորները, որոնք կիրառվում են դրանց միացվող 
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սարքավորանքի` չափիչ գործիքներ, էլեկտրական հաշվիչներ կամ պաշտպանիչ ռելե, 
հոսանքի ուժը կամ լարման մակարդակը բարձրացնելու համար), ներառում են բոլոր 
տիպի տրանսֆորմատորները` սկսած ոչ մեծ տրանսֆորմատորներից, որոնք 
կիրառվում են ռադիոընդունիչներում, սարքերում, խաղալիքներում, մինչև 
էլեկտրացանցերում, բաշխիչ ցանցերում կամ ենթակայաններում կիրառվող հզոր 
ագրեգատները, ներառում են նաև էլեկտրազոդման սարքավորանքի համար 
տրանսֆորմատորներ (մատակարարվող առանց զոդման գլխիկների կամ զոդման 
հարմարանքների), ինդուկտիվության կոճեր (որոնցում առաջնային սարքվածքների 
ընդհատ և փոփոխվող հաստատուն հոսանքը համապատասխան հոսանք է 
առաջացնում երկրոդային սարքվածքներում, կիրառվում են լարումը բարձրացնելու 
կամ ինչպես հեխառոսային կապի մեջ` երկրորդային շղթաներում թույլ 
տատանողական հոսանք առաջացնելու համար), կարգավորվող 
տրանսֆորմատորներ և կարգավորվող ռադիոհաճախային տրանսֆորմատորներ, 
դաշտային դիսպերս տրանսֆորմատորներ (ֆլուորեսցենտ լամպերի համար), կապի 
միջոցների համար հատուկ տրանսֆորմատորներ 

 

Բացառվում է` 

- սեփական զոդման գլխիկների կամ զոդման հարմարանքների հետ 
մատակարարվող տրանսֆորմատորները 

- ներքին այրման շարժիչների համար վառքի սարքավորանքը (27.40.3) 

- տվյալ կարգի արտադրանքի մասերը (27.11.62) 

27.11.32.300 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային վառքով 
27.11.32.330 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային վառքով, 7,5 

կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  
27.11.32.350 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային մխոցային շարժիչով, կայծային վառքով, 7,5 

կՎԱ-ից ավել հզորության  
27.11.32.500 Կայանքներ էլեկտրագեներատորային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.11.32.700 Փոխակերպիչներ էլեկտրական, պտտվող  
27.11.4 Տրանսֆորմատորներ էլեկտրական  
27.11.41 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով  

 
27.11.41 – 31.10.43 ենթակարգերի համար կիրառելի են 27.11.32կարգի 
պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններով: 

27.11.41.300 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել հզորության  
27.11.41.330 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության 
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27.11.41.350 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 16 կՎԱ-ից ավել, բայց 650 կՎԱ-ից ոչ 
ավելի  հզորության 

27.11.41.500 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել, բայց 10000 կՎԱ-ից 
ոչ ավելի  հզորության 

27.11.41.530 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 կՎԱ-ից ավել, բայց 1600 կՎԱ-ից ոչ 
ավել  հզորության 

27.11.41.550 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 1600 կՎԱ-ից ոչ ավել, բայց 10000 կՎԱ-
ից ոչ ավել 

27.11.41.700 Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 10000 կՎԱ-ից ավել հզորության  

27.11.42 Այլ տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության 
 
27.11.42 ենթակարգի համար կիրառելի են 27.11.41 ենթակարգի պարզաբանումները 
համապատասխան փոփոխություններով: 

27.11.42.300 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության, այլ 

27.11.42.330 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության  

27.11.42.350 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ոչ ավել հզորության այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

27.11.42.500 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1 կՎԱ-ից ավել, 
բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավել 

27.11.42.530 Տրանսֆորմատորներ չափիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1 կՎԱ-ից ավել, 
բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավել  հզորության 

27.11.42.550 Տրանսֆորմատորներ 1 կՎԱ-ից ավելի, բայց 16 կՎԱ-ից ոչ ավելի  հզորության, այլ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

27.11.43 Այլ տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ավել հզորության  
 
27.11.43 ենթակարգի համար կիրառելի են 27.11.41 ենթակարգի պարզաբանումները 
համապատասխան փոփոխություններով: 

27.11.43.300 Տրանսֆորմատորներ, 16 կՎԱ-ից ավելի, բայց 500 կՎԱ-ից ոչ ավել  հզորության, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

27.11.43.500 Տրանսֆորմատորներ, 500 կՎԱ-ից ավել հզորության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

27.11.5 Բալաստային տարրեր գազապարպումային լամպերի կամ խողովակների համար. 
ստատիկական կերպափոխիչներ. այլ ինդուկտիվ (մակածական) կոճեր 

27.11.50 Բալաստային տարրեր գազապարպումային լամպերի կամ խողովակների համար. 
ստատիկական կերպափոխիչներ. այլ ինդուկտիվ (մակածական) կոճեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կիսահաղորդչային կերպափոխիչներ, հիմնված բյուրեղների միջև միակողմանի 
հաղորդականության վրա, պարունակում են կիսահաղորդիչ (կերպափոխիչ տարր) և 
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տարբեր այլ սարքվածքներ (օրինակ` հովացնող սարքվածքներ, ժապավենաձգիչ 
սարքվածքներ, շարժաբերներ, կարգավորիչներ, կառավարող ցանցեր և այլն), 
ինչպես օրինակ` միաբյուրեղային կիսահաղորդչային ուղղիչներ (որոնցում որպես 
կերպափոխիչ տարր կիրառվում են սիլիցիումի կամ գերմանիումի բյուրեղներ 
պարունակող սարքվածքները), բազմաբյուրեղային կիսահաղորդչային ուղղիչներ 
(որոնցում կիրառվում է սելենային սկավառակ) 

- գազապարպումային կերպափոխիչներ` սնդիկաաղեղային ուղղիչներ (կերպափոխիչ 
տարր իրենից ներկայացնում է վակուումի տակ գտնվող ապակե թաղանթ կամ 
մետաղական անոթ (որում գտնվում է սնդիկային կատոդը և մեկ կամ մի քանի 
անոդներ), որոնց միջոցով անցնում է ուղղվող հոսանքը, սկբնական լիցքավորման 
սարքավորման գործողության մեխանիզմից կախված տարբերում են երկու 
կատեգորիաներ` «էքստրոններ» (լիցքավորող անոդներով) և «իգնիտրոններ» 
(վառքով)), ներառվում են նաև լուսավորվող կատոդներով ջերմաիոնային ուղղիչները 
(կերպափոխիչ տարրը (օրինակ տիրատրոնը) նման է սնդիկաաղեղային ուղղիչների 
համապատասխան տարրին, բայց այն տարբերությամբ, որ սնդիկային կատոդի 
փոխարեն ունի լուսավորվող կատոդ) 

- մեխանիկական կերպափոխիչ տարրով կերպափոխիչներ` հիմնված տարբեր 
հպակների միակողմանի հաղորդականության երևույթի վրա, ինչպես օրինակ՝ 
հպակային ուղղիչները (մետաղական հպակները անջատվում և միանում են ուղղվող 
փոփոխական հոսանքի հաճախությանը համաժամ կերպով), սնդիկային 
տուրբինային ուղղիչները (սնդիկի պտտվող շիթով) (համաժամացվում են 
փոփոխական հոսանքի հաճախությամբ), նուրբ մետաղական լեզվակով թրթռական 
ուղղիչները (տատանվում են փոփոխական հոսանքի հաճախությամբ)  

- էլեկտրոլիտային ուղղիչներ, որոնցում որպես էլեկտրոդներ կիրառվող որոշակի 
նյութերի և որպես էլեկտրոլիտներ կիրառվող որոշակի հեղուկների գործողության 
համադրությունը թույլատրում է հոսանքի շարժումը միայն մեկ ուղղությամբ 

- կերպափոխիչներ (հայտնի որպես բարձրավոլտ գեներատորներ), որոնք 
ուղղիչների, տրանսֆորմատորների և համանման սարքերի միջոցով կերպափոխում 
են ցանկացած աղբյուրի (սովորաբար ցանցի) հոսանքը բարձր լարման հաստատուն 
հոսանքի (համապատասխան սարքավորանքի սնուցման համար), կիրառվում են 
մասնավորապես ռադիոսարքերում, առաքումային խողովակներում, միկրոալիքային 
փողակներում, իոնաճառագայթային խողովակներում) 

- կայունացված աղբյուրներ (կարգավորիչին միացված ուղղիչներ) 

- կոճեր ինդուկտիվության` հաղորդալարի կոճ, որը փոփոխական հոսանքի ցանցում 
տեղադրելու դեպքում, սեփական ինքնինդուկտիվությամբ սահմանափակում կամ 
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ընդհատում է փոփոխական հոսանքի հոսքը, ներառում են ոչ մեծ դրոսելներից 
(կիրառվող ռադիոսխեմաներում, սարքերում և այլն) մինչև բետոնապատվող և 
ուժային ցանցերում կիրառվող խոշոր կոճերը (օրինակ` կարճ միացման դեպքում 
էլեկտրաէներգիայի հոսքի սահմանափակման համար), վառելիքային 
փոխհատուցման կոճերը, ելքային մակածության կոճերը, համահարթեցնող 
զտիչները, պարպումային լամպերի դրոսելները, պուպինացման կոճերը, Գոդֆրոյի 
կոճերը, կայունացված սնուցման բլոկները  

 

Բացառվում է` 

- 26.20.1 կարգում ներառված կայունացված աղբյուրները 

- 27.12.2  կարգի փոխարկիչները 

- վակուումային կամ սնդիկային ուղղիչ խցիկները և լամպերը (26.11.1) 

- կիսահաղորդիչային դիոդները, տրանզիստորները և թիրիստորները (26.11.2) 

- 26.11.3  կարգի արտադրատեսակները 

- լարման կարգավորիչները (26.51.6) 

- 27.11.62 ենթակարգի արտադրատեսակների մասերը 

- ռադիոգիտական սարքերի համար հատուկ նախատեսված բարձր լարման 
գեներատորները (կամ տրանսֆորմատորները) (26.60.11) 

- լարման ավտոմատ կարգավորիչները (26.51.70) 

27.11.50.100 Դիմադրություններ բալաստային (ռեակտորներ էլեկտրական) լամպերի կամ 
գազապարպումային խողովակների համար, կոճեր ինդուկտիվության  

27.11.50.150 Դիմադրություններ բալաստային, այլ (օրինակ` դրոսելներ) լամպերի կամ 
գազապարպումային խողովակների համար  

27.11.50.200 Կիսահաղորդիչներ բազմաբյուրեղային  

27.11.50.300 Սարքվածքներ կուտակիչների լիցքավորման համար, ուղղիչներ  

27.11.50.330 Սարքվածքներ կուտակիչների լիցքավորման համար 

27.11.50.350 Ուղղիչներ  

27.11.50.400 Բլոկներ սնուցման, կիրառվող հեռահաղորդակցային սարքերի և տվյալների 
ավտոմատ մշակման մեքենաների համար  
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27.11.50.500 Ինվերտորներ  

27.11.50.530 Ինվերտորներ, 7,5 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  

27.11.50.550 Ինվերտորներ, 7,5 կՎտ-ից ավել հզորության 

27.11.50.700 Կերպափոխիչներ ստատիկական այլ  

27.11.50.800 Կոճեր ինդուկտիվության, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

27.11.6 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների մասեր  

27.11.61 Էլեկտրաշարժիչների և գեներատորների մասեր   
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 27.11.1-27.11.3 կարգերում թվարկված մեքենաների մասեր, այդ թվում` պատյաններ, 
հենամարմիններ, ստատորներ, ռոտորներ, հպակային օղակներ, հպակային 
օղակների խմբեր, խոզանակակալներ, գրգռիչ փաթույթների կոճեր, 
էլեկտրատեխնիկական նուրբ և հաստ թերթեր  

Բացառվում է` 

- քառակուսի և ուղղանկյուն ձևի էլեկտրատեխնիկական նուրբ և հաստ թերթերը 

- ֆազային շղթայի էլեկտրաշարժիչների համար շերտերը (27.12) 

27.11.61.000 Էլեկտրաշարժիչների և գեներատորների մասեր  

27.11.62 Տրանսֆորմատորների, ինդուկտիվ (մակածական) կոճերի, ստատիկական 
կերպափոխիչների մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 27.11.4 և 27.11.5 կարգերումթվարկված էլեկտրական տրանսֆորմատորների, 
ինդուկտիվության կոճերի և ստատիկ կերպափոխիչների մասեր` պոմպով և առանց 
պոմպի մետաղական պահեստարանով սնդիկաաղեղային ուղղիչներ (դասակարգվում 
են որպես մասեր)  

27.11.62.300 Մասեր տրանսֆորմատորների և կոճերի ինդուկտիվության, միջաձողեր ֆեռիտային  

27.11.62.500 Մասեր տրանսֆորմատորների և կոճերի ինդուկտիվության այլ, բացի միջաձողեր 
ֆեռիտային  

27.11.62.700 Մասեր կերպափոխիչների էլեկտրաստատիկական  
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27.11.9 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.11.99 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրակայաններում գեներատորների և տրանսֆորմատորների տեղակայման 
ծառայություններ 

27.11.99.000 Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.12 Բաշխիչ և կարգավորող էլեկտրական սարքեր 
 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- էլեկտրասարքեր` էլեկտրական ցանցերի կոմուտացման և պաշտպանության, 
միակցման կամ միացման համար, այդ թվում՝ փոխարկիչներ, ապահովիչներ, 
լուսավորման բռնիչներ, լարման սահմանափակիչներ, հարվածների խլացուցիչներ, 
խցակներ, միացվող տուփեր, ռելեներ, փամփուշտներ 

- էլեկտրական վերահսկող և բաշխիչ աղյուսակներ, պանելներ և այլ սարքավանքներ 

 

Բացառվում է՝ 

- մետաղալարերը և ապահովիչ ժապավենները (24.4) 

- ածխային և գրաքարային էլեկտրոդները (27.90) 

- կապի համակարգերում կիրառվող աղյուսակները, կառավարակետերը (պուլտերը) և 
նման սարքվածքները (26.30) 

27.12.1 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության էլեկտրական 
սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ավել լարման 
 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- հալուն ապահովիչներ և ավտոմատ անջատիչներ, որոնք ավտոմատ ընդհատում են 
հոսանքը, երբ դրա մեծությունը կամ լարումը գերազանցում է որոշակի սահմանը 

- ընդհատիչներ, որոնք նախատեսված են բարձր լարման շղթաների համար, 
սովորաբար ունեն բարդ կառուցվածք, կազմված կայծի կանխման համար հատուկ 
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սարքվածքներից, կարող են ունենալ բազմաթիվ հպակներ կամ հեռակառավարվել 
տարբեր միջոցների օգնությամբ (օրինակ՝ լծակներ, օժանդակ շարժիչներ), հաճախ 
տեղադրվում են մետաղական կամ մեկուսիչ նյութից կազմված և հոսուն (օրինակ՝ 
յուղով) նյութով կամ գազով լցված կամ պարպած միջավայր ունեցող 
հենամարմիններում  

- շանթարգելներ` կիրառվում են բարձր լարման մալուխները կամ էլեկտրական 
կայանքները կայծակի ազդեցությունից պաշտպանելու համար, կազմված են բարձր 
լարման գծից մեկուսացված սարքվածքից, որը բացառիկ բարձր լարման դեպքում 
դառնում է հողանցման ուղի, հայտնի են մետաղի օքսիդի թաղանթով պարպիչները, 
ածխային հատիկներով պարպիչները, եղջյուրե կայծային միջանցքից կամ 
պաշտպանիչ էկրանից կազմված պարպիչները, էլեկտրոլիտային պարպիչները և այլն 

- լարման սահմանափակիչներ` նախատեսված են երկու հաղորդիչների կամ 
հաղորդիչների և հողի միջև առկա պոտենցիալների տարբերությունը սահմանված 
մակարդակին պահելու համար, երբեմն կառուցվածքը նման է պարպման լամպերի 
կառուցվածքին, բայց քանի որ լարման սահմանափակիչները նախատեսված չեն 
լուսավորման համար, դրանք չեն կարող դիտարկվել որպես լամպեր 

- զատիչներ` կիրառվում են գծերի հատվածների մեկուսացման համար, 
ներկայացնում են դանդաղ խզման տիպի սարքվածքներ, ի տարբերություն 
ընդհատիչների, դրանք նախատեսված չեն օգտագործման այն դեպքերում երբ 
շղթան ծանրաբեռնված է 

- լարման ցատկերի մարիչներ` իրենցից ներկայացնում են կոճերի, 
կոնդենսատորների և այլնի հավաքվածքներ, որոնք տեղակայվում են գծին կամ 
էլեկտրական սարքերին (հաջորդական կամ զուգահեռ)՝ բարձր հաճախային 
իմպուլսների կլանման համար  

 

Բացառվում է՝  

- ճառագայթաակտիվության սկզբունքի վրա հիմնված շանթարգելները (26.60.11) 

- լարման ավտոմատ կայունարարները (26.51.70) 

- բարձր հաճախային իմպուլսների կլանման համար կիրառվող միակի կոճերը կամ 
կոնդենսատորները (դասակարգվում են համապատասխան կարգերում)  

- տվյալ կարգի սարքերի մասերը (27.12.40)  
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- էլեկտրատեխնիկական սարքերի բարդ հավաքվածքները (27.12.4)  

27.12.10 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության էլեկտրական 
սարքվածքներ,1 կՎ-ից ավել լարման 
 

27.12.10.100 – 27.12.10.900 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 27.12.1 
կարգի պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով: 

27.12.10.100 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ավել լարման  
27.12.10.300 Անջատիչներ ավտոմատ, 1000 Վ-ից ավել, բայց 72,5 կՎ-ից ոչ ավելի  լարման 
27.12.10.400 Անջատիչներ ավտոմատ, 72,5կՎ-ից ավել լարման  
27.12.10.500 Զատիչներ և ընդհատիչներ 72,5 կՎ-ից ավել լարման  
27.12.10.530 Զատիչներ և ընդհատիչներ 1 կՎ-ից ավել, բայց 72,5 կՎ-ից ոչ ավել  լարման 
27.12.10.550 Զատիչներ և ընդհատիչներ 72,5 կՎ-ից ավել լարման 
27.12.10.700 Շանթարգելներ, սահմանափակիչներ լարման և մարիչներ տատանման, 1000 Վ-ից 

ավել լարման  
27.12.10.900 Սարքեր էլեկտրական շղթաների միացման համար, 1000 Վ-ից ավել լարման այլ, 

սարքեր կոմուտացման 
27.12.2 Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ պաշտպանության էլեկտրական 

սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման 
 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- բաժանորդային հեռախոսային կայանների բաշխիչ վահաններ  

- տրամվայների օդային էլեկտրագծերի հատումներ կամ միացման ձողիկներ 

- էլեկտրաշարժիչների համար միացման թիթեղներ 

- կասկադային տրանսֆորմատորների համար կոմուտացման սարքվածքներ 

- կուտակիչների տարրերի համար միացման մանրամասեր 

- մակածման անհպակային անջատիչներ՝ մակածման դաշտի գործողության 
տարածքում, մետաղական օբյեկտի ընկնելու դեպքում անջատիչի անհպակային 
միացման կամ անջատման համար (կիրառվում են օրինակ` ժապավենային 
փոխադրիչներում և կշեռքներում էլեկտրամեխանիկական տերմինալային 
անջատիչների փոխարեն) 

- երկդիրքանի անջատիչներ` մոդուլարարին (դիմերին) կից մեկ հենամարմնում 
գտնվող, կարող են ոչ միայն անջատել էլեկտրալամպերի ուժային գծերը, այնպես և 
փոխել դրանց աշխատանքի ուժգնությունը  

- հպակային հարթակներ` էլեկտրական շղթաների միացման համար` պլաստիկե 
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երկու առաձգական թաղանթներ, որոնց վրա տեղակայված է սիլիկոնային կաուչիկից 
կազմված էլեկտրահաղորդիչ կետային հպակների բազմությունը (տեղակայվում են 
օրինակ՝ հեռախոսային սարքերի ստեղներում, ստեղնի սեղմման դեպքում երկու 
թաղանթների համապատասխան հպակները դիպչում են իրար և ձևավորվում է 
էլեկտրական հպում)  

- անհպակային էլեկտրական անջատիչներ, որոնք օգտագործում են 
կիսահաղորդչային բաղադրիչներ (օրինակ՝ տրանզիստորներ, թիրիստորներ, 
ինտեգրալային սխեմաներ) 

 

Բացառվում է՝  

- 1000 Վ-ից ավելի լարման սարքերը (27.12.1) 

- 27.12.40 ենթակարգի սարքերի մասերը 

- էլեկտրագծերի համար մեկուսիչները և պատյանները (25.99.25) 

- երկաթուղային տրանսպորտի կառավարման սարքերը և երթևեկության 
կարգավորման այլ համակարգերը (27.90) 

- լարման ղեկավարման համար կիրառվող ոչ գծային դիմադրությունները 
(վարիստորները) (26.11) 

- բարդ հավաքվածքները (27.12.3) 

- լարման ղեկավարման համար կիրառվող կիսահաղորդչային դիոդները (26.11.22) 

27.12.21 Ապահովիչներ հալուն, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- հալուն ապահովիչներ` սովորաբար պարունակում են սարքվածք, որում հալուն 
հաղորդչի հատվածը տեղակայված է (կամ կարող է տեղակայվել) այնպես, որ դրանք 
շղթաներին միացնելու դեպքում, հաղորդիչը սկսում է հալվել և այսպիսով, հոսանքի 
անվտանգ մակարդակը գերազանցելու դեպքում անջատում է շղթան, տարբերվում են 
ըստ շղթայի տիպի և հոսանքի, որի համար դրանք նախատեսված են (հալուն 
կոթառները կազմված են հալուն հաղորդիչ պարունակող փողակներից, որոնք 
հպման մեջ են գտնվում կողային մետաղական խփիկների հետ, այլ տիպերը 
կազմված են լամպակոթից կամ կոթառից (գծում տեղակայելու համար) և միացնող 
տարրից (որը կարող է ներկառուցվել կոթառում կամ տեղաբաշխվել զսպանակային 
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հպակների միջև), լինում են հավաքած հաղորդչով կամ առանց հաղորդչի, ներառվում 
են նաև առանձին ներկայացված կոթառները և միացման տարրերը 

 

Բացառվում է՝ 

- ամբողջությամբ մեկուսիչ նյութից կազմված միացման տարրերը (ներառյալ նաև 
որոշ ոչ էական մետաղական բաղադրիչները, որոնք ներկառուցվել են կաղապարման 
ընթացքում, միայն հավաքման նպատակով) (23.43.10) 

- հաստատուն հոսանքի տրանսֆորմատորները (27.11.4) 

- լարման ավտոմատ կարգավորիչները (26.51.70) 

27.12.21.300 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 10 Ա-ից ոչ ավել հոսանքի ուժի  

27.12.21.500 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 10 Ա-ից ավել, բայց 63 Ա-ից ոչ 
ավել հոսանքի ուժի 

27.12.21.700 Ապահովիչներ հալուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 63 Ա-ից ավել հոսանքի ուժի  
27.12.22 Անջատիչներ ավտոմատ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սարքեր էլեկտրական շղթաների կոմուտացման համար, որոնք կազմված են մեկ 
կամ մի քանի շղթաների միացման կամ անջատման սարքվածքներից, կամ մեկ 
շղթայից մյուսին կոմուտացման համար, կախված ներառվող կոմուտացիոն շղթաների 
քանակից կարող են անվանվել միաբևեռ, երկբևեռ, եռաբևեռ և այլն 

- փոխարկիչներ շղթաների, ոչ մեծ անջատիչներ որոնք կիրառվում են մեկ կամ մի 
քանի գծերը մեկ կամ մի քանի գծերին միացնելու համար, հաճախ պարունակում են 
կոմուտացնող մեխանիզմ, ինչպես նաև դիմադրատարրեր (դիմադրիչներ) (որոնք 
ըստ անհրաժեշտության միացվում կամ անջատվում են շղթայից), պարզագույն 
տեսակներում՝ մեկ գիծը միացված է կենտրոնական կետին, որն էլ շարժական լծակի 
միջոցով կարող է միացվել այլ գծերից ցանկացածներին, այդ տիպի առավել բարդ 
սարքերը ներառում են էլեկտրաշարժիչների մեկնարկի անջատիչները և էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների կառավարման մեխանիզմը 

- բարդ կոմուտացնող բլոկներ, կիրառվող ռադիո կամ հեռուստատեսային 
ընդունիչներում և այլն, 

- փոխարկիչներ, որոնք աշխատում են դռների բացման և փակման դեպքում 

- ավտոմատ ջերմաէլեկտրական փոխարկիչներ (մեկնարկիչներ), լյումինեսցենտային 
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լամպերի համար 

 

Բացառվում է՝ 

- ռելեները (27.12.24) 

- դռների փականքները, որոնք ինքնուրույն միացնում են փոխարկիչները (25.72.12) 

27.12.22.300 Անջատիչներ ավտոմատ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 63 Ա-ից ոչ ավել հոսանքի ուժի  

27.12.22.500 Անջատիչներ ավտոմատ, այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել, 63 Ա-ից ոչ ավել հոսանքի ուժի  
27.12.23 Էլեկտրական շղթաների պաշտպանության սարքվածքներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել 

լարման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սարքվածքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում՝ նախատեսված էլեկտրական 
շղթաների գերբեռնվածության կանխման համար (ավտոմատ ընդհատիչով 
էլեկտրամագնիսական սարքվածքներ, որոնք կիրառվում են այն դեպքերում, երբ 
լարումը գերազանցում է սահմանված մակարդակը) 

 

Բացառվում է՝  

- հալուն ապահովիչները (27.12.21) 

- ամբողջությամբ մեկուսիչ նյութից կազմված միացման տարրերը (ներառյալ նաև 
որոշ ոչ էական մետաղական բաղադրիչները, որոնք ներկառուցվել են կաղապարման 
ընթացքում, միայն հավաքման նպատակով) (23.43.10)  

- հաստատուն հոսանքի տրանսֆորմատորները (27.11.4) 

- լարման ավտոմատ կարգավորիչները (26.51.70) 

27.12.23.300 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման և 16 Ա-ից ոչ ավելի հոսանքի ուժի  

27.12.23.500 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 16 Ա-ից ավելի, բայց 125 Ա-ից ոչ 
ավելի  հոսանքի ուժի 

27.12.23.700 Սարքեր էլեկտրական շղթաների պաշտպանության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 125 Ա-ից ավել հոսանքի ուժի  

27.12.24 Ռելեներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռելեներ՝ էլեկտրական սարքվածքներ, որոնց միջոցով շղթան ավտոմատ 
կարգավորվում է, տարբեր տիպերը կարող են տարանջատվել ըստ աշխատանքի 
կառավարման էլեկտրական եղանակի (որը կիրառվում է էլեկտրամագնիսական 
ռելեների, հաստատուն հոսանքի մագնիսով ռելեների, ջերմաէլեկտրական ռելեների, 
ինդուկտիվության ռելեների, էլեկտրաստատիկ ռելեների, լուսառելեների, 
էլեկտրոնային ռելեների և այլնի կողմից), և նախապես տրված պայմաններով 
աշխատանքի եղանակի (առավելագույն հոսանքի ռելեներ, առավելագույն կամ 
նվազագույն լարման ռելեներ, տարբերական ռելեներ, արագագործ անջատման 
ռելեներ, ժամանակի երկարաձգման ռելեներ և այլն)  

- հպարկիչներ՝ էլեկտրական շղթաների միացման և անջատման սարքվածքներ, 
որոնք ավտոմատ դուրս են նետվում առանց մեխանիկական փակող սարքավորման 
կամ ձեռնածության, սովորաբար աշխատում և ակտիվ վիճակում են պահվում 
էլեկտրական հոսանքի միջոցով 

27.12.24.300 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ավելի հոսանքի ուժի  
27.12.24.330 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ոչ ավելի հոսանքի ուժի  
27.12.24.350 Ռելեներ, 60 Վ-ից ոչ ավել լարման և 2 Ա-ից ավելի հոսանքի ուժի 
27.12.24.500 Ռելեներ և հպարկիչներ, 60-ից մինչև 1000 Վ լարման  
27.12.3 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի լրակազմեր 

 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- բաշխիչ վահաններ, որոնք կազմված են 27.12.1 և 27.12.2 կարգերում թվարկված 
սարքերի հավաքվածքներից (օրինակ` փոխարկիչներ և հալուն ապահովիչներ) 
կառավարման վահանի, պանելի, պատվանդանի և այլնի վրա, կամ տեղակայված 
պահարանի, սեղանի և այլնի մեջ, սովարաբար պարունակում են չափիչ սարքեր, 
երբեմն նաև օժանդակ սարքվածքներ (ինչպես օրինակ՝ տրանսֆորմատորներ, 
էլեկտրոնային լամպեր, լարման կայունարարներ, ռեոստատներ կամ թեթևակի 
լուսավորման էլեկտրական սխեմաներ), ըստ տեսականու ներառում են մի քանի 
փոխարկիչներից, հալուն ապահովիչներից և այլն կազմված ոչ մեծ կոմուտացման 
պանելներից (օրինակ՝ լուսավորման կայանների համար) մինչև առավել բարդ` 
հաստոցների, գլոցահաստոցների, ուժային կայանքների, ռադիոկայանների և այլնի 
համար կառավարման պանելները  

- թվային կառավարման մեկուսատախտակներ` ներկառուցված տեղեկատվության 
մշակման ավտոմատ մեքենայով, սովորաբար օգտագործվում են հաստոցների 
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ղեկավարման համար 

- կոմուտատորներ ծրագրավորվող սարքերի ղեկավարման համար՝ ապահովում են 
իրականացման ենթակա գործողությունների ընտրման հնարավորություն, 
սովորաբար կիրառվում են կենցաղային էլեկտրական սարքվածքներում, ինչպես 
օրինակ՝ լվացքի մեքենաները, ամանեղեն լվանալու մեքենաները և այլն 

- «ծրագրավորվող կոնտրոլերներ»՝ թվային սարքեր, որոնք օգտագործում են 
ծրագրավորվող հիշողությունը հատուկ գործառույթների իրականացման 
հրամանների պահման համար (օրինակ՝ տրամաբանական գործառույթները, 
հաջորդականության, համաժամացման, հաշվարկման և թվաբանական 
գործառույթները) տարբեր տիպերի մեքենաները՝ թվային կամ անալոգային մուտքի -
ելքի մոդուլներով ղեկավարելու համար 

- 27.12.2 կարգում ներառված սարքերի համար համալրման հանգույցներ (օրինակ՝ 
պանելներ, վահաններ) 

 

Բացառվում է՝ 

- ավտոմատ կառավարման սարքերը (26.51.70) 

- հեռախոսային կոմուտատորները (26.30.21) 

- փոխարկիչների պարզ հավաքվածքները, որոնք կազմված են երկու 
փոխարկիչներից և միակցիչից (27.12.1 և 27.12.2) 

- տվյալ կարգի արտադրանքի մասերը (27.12.40) 

- էլեկտրական կառավարող սարքվածքները («ջոյսթիքները») (26.20) 

- տեսաձայնագրիչների, հեռուստատեսային ընդունիչների և այլ էլեկտրական 
սարքերի համար ենթակարմիր համակարգերի կառավարման անհաղորդալարային 
բլոկները (27.90.11) 

27.12.31 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի պանելներ և այլ 
լրակազմեր, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

27.12.31.300 Պանելներ թվային հսկիչ, համակցված տեղեկատվության ավտոմատ մշակման 
մեքենայի հետ, 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման  

27.12.31.500 Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող հիշող սարքավորմամբ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 
27.12.31.700 Այլ հենամասեր (վահանակներ, պանելներ և այլն) էլեկտրական սարքվածքների, 

կառավարման և կարգավորման բաշխիչ սարքվածքների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման  
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27.12.31.730 Տուփեր բաշխիչ, էլեկտրաշարժաբերների համար և վահաններ բաշխիչ ուժային, 1000 
Վ-ից ոչ ավելի լարման  

27.12.31.750 Վահաններ գործիքային և պանելներ տեղակայման, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 
27.12.31.790 Պանելներ թվային կառավարման, այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.12.32 Կոմուտացման և/կամ պաշտպանության էլեկտրական սարքերի պանելներ և այլ 

լրակազմեր, 1 կՎ-ից ավել լարման  
27.12.32.300 Պանելներ թվային կառավարման, 1000 Վ-ից ավելի լարման, բայց 72,5 Վ-ից ոչ ավել 

27.12.32.500 Պանելներ թվային կառավարման, 72,5 Վ-ից ավել լարման 
27.12.4 Էլեկտրական բաշխիչ կամ կարգավորող սարքերի մասեր 
27.12.40 Էլեկտրական բաշխիչ կամ կարգավորող սարքերի մասեր 
27.12.40.300 Վահաններ բաշխիչ, պանելներ, պատվանդաններ, սեղաններ, պահարաններ և այլ 

հենամասեր (վահաններ, պանելներ և այլն) 27.12.3 կարգի արտադրանքի համար, 
չհամալրված համապատասխան սարքավորմամբ 

27.12.40.900 Այլ մասեր սարքերի, դասվող 27.12.1- 27.12.3 կարգերում  
27.12.9 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.12.99 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.12.99.000 Էլեկտրական բաշխիչ և կարգավորող սարքերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.2 Մարտկոցներ և կուտակիչներ 
27.20 Մարտկոցներ և կուտակիչներ 

 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- առաջնային տարրեր և մարտկոցներ առաջնային տարրերի 

- էլեկտրակուտակիչներ և էլեկտրակուտակիչների մանրակներ 

27.20.1 Առաջնային տարրեր, առաջնային տարրերի մարտկոցներ և դրանց մասերը  
 

Առաջնային տարրեր` ստեղծում են էլեկտրաէներգիա՝ քիմիական 
ռեակցիաների միջոցով, սովորաբար ներկայացնում են ալկալիական կամ ոչ 
ալկալիական էլեկտրոլիտով (օրինակ՝ կծու կալիում, կծու նատրոն, քլորային 
ամոնիում կամ քլորային լիթիումի, քլորային ամոնիումի, քլորային ցինկի և ջրի 
խառնուրդ) անոթ, որի մեջ ընկղմված են երկու էլեկտրոդներ` անոդը, որպես կանոն 
ցինկային կամ լիթիումային, իսկ կատոդը (ապաբևեռացնող էլեկտրոդը), օրինակ 
մանգանի երկօքսիդից (խառնած ածխափոշու հետ), սնդիկի օքսիդից կամ արծաթի 
օքսիդից (լիթիումային առաջնային տարրերում անոդը պատրաստված է լիթիումից, 
իսկ կատոդը թիոնիլ քլորիդից, ծծմբի երկօքսիդից կամ երկաթի սուլֆիդից, 
օդացինկային առաջնային տարրերում սովորաբար օգտագործում են ալկալիական 
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կամ չեզոք էլեկտրոլիտներ, որպես անոդ օգտագործվում է ցինկը, իսկ թթվածինը 
ներթափանցում է տարրերում և օգտագործվում որպես կատոդ), յուրաքանչյուր 
էլեկտրոդ պարունակում է սեղմակ կամ այլ սարքվածք՝ արտաքին շղթային միացման 
համար, հիմնական հատկանիշը կայանում է նրանում, որ դրանք դժվար և վատ են 
վերալիցքավորվում, կիրառվում են, օրինակ` զանգերի, հեռախոսների, լսողական 
սարքերի, ընդունիչների, գրպանի լապտերների և այլնի սնուցման համար, տարրերը 
մարտկոցներում կարելի է խմբավորել հաջորդական, զուգահեռ, կամ հաջորդական-
զուգահեռ 

 

Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- հեղուկային տարրեր, որոնցում էլեկտրոլիտը հեղուկն է 

- չոր տարրեր, որոնցում էլեկտրոլիտը մածկի ձևավորման համար խառնած է 
թանձրացնող նյութի հետ (ինչպես օրինակ՝ ալյուրը), հիմնականում կիրառվում են 
շարժական սարքվածքներում 

- անգործուն տարրեր, որոնցում մինչ օգտագործելն անհրաժեշտ է լցնել ջուր կամ 
էլեկտրոլիտ 

- խտացված տարրեր, որոնցում յուրաքանչյուր էլեկտրոդի էլեկտրոլիտն ունի իր 
խտության աստիճանը 

- տարրերի կամ մարտկոցների տարրերի մասեր (ներառյալ ամբարները) 

 

Բացառվում է՝  

- տարրերը և տարրերի վերալիցքավորվող մարտկոցները, որոնցում վերին սեղմակը, 
որպես կանոն իրենից ներկայացնում է սորատած արույրե փական (27.20.2) 

- ածխային էլեկտրոդները (27.90.13) 

- առաջնային տարրերը և պարպման մարտկոցները, դրանց թափոնները և 
մետաղամնացուկները 

- ջերմազույգերը (27.11.61, 26.51.86) 

27.20.11 Առաջնային տարրեր և առաջնային տարրերի մարտկոցներ  
27.20.11.100 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային  
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27.20.11.110 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). գլանային  

27.20.11.120 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). սկավառակային 

27.20.11.130 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային 
(ալկալիական). այլ 

27.20.11.150 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային (ոչ 
ալկալիական). գլանային  

27.20.11.170 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային (ոչ 
ալկալիական). սկավառակային 

27.20.11.190 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, երկօքսիդամանգանային (ոչ 
ալկալիական). այլ 

27.20.11.200 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային  
27.20.11.230 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. գլանային  
27.20.11.250 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. 

սկավառակային 
27.20.11.270 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդասնդիկային. այլ 
27.20.11.300 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային 
27.20.11.330 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. գլանային 
27.20.11.350 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. 

սկավառակային 
27.20.11.370 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օքսիդաարծաթային. այլ 
27.20.11.500 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային և օդացինկային 
27.20.11.510 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. գլանային 
27.20.11.520 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. սկավառակային 
27.20.11.530 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, լիթիումային. այլ 
27.20.11.550 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. գլանային 
27.20.11.560 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. սկավառակային 
27.20.11.580 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, օդացինկային. այլ 
27.20.11.700 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ 
27.20.11.730 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, գլանային 
27.20.11.750 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, սկավառակային 
27.20.11.790 Տարրեր առաջնային և մարտկոցներ առաջնային, այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
27.20.12 Առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների մասեր  

 
27.20.11 և 27.20.12 ենթակարգերի համար կիրառելի են 27.20.1 կարգի 

պարզաբանումները` հմապատասխան փոփոխություններով 

27.20.12.000 Առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների մասեր  
27.20.2 Էլեկտրական կուտակիչներ և դրանց մասերը  
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Տվյալ կարգը ներառում է` 

- էլեկտրական կուտակիչներ (էլեկտրական մարտկոցներ)՝ կիրառվում են 
էլեկտրաէներգիայի պահման համար և որպես դրա աղբյուր (անհրաժեշտության 
դեպքում), էլեկտրաէներգիան առաջանում է կուտակչի միջով հաստատուն հոսանք 
անցկացնելու միջոցով, որն առաջացնում է որոշակի քիմիական փոփոխություններ 
(լիցքավորում), այնուհետև կուտակչի սեղմակները արտաքին շղթային միացնելու 
դեպքում այդ քիմիական փոփոխությունները փոխվում են հակադարձի և արտաքին 
շղթայում առաջացնում են հաստատուն հոսանք (լիցքաթափում), (լիցքավորման-
լիցքաթափման ցիկլը կարող է կրկնվել կուտակչի օգտագործման ընթացքում), 
սովորաբար իրենցից ներկայացնում են էլեկտրոլիտով լցված ամբար, որի մեջ 
սուզված են սեղմակներով երկու էլեկտրոդներ (արտաքին շղթային միացման 
համար), շատ դեպքերում ամբարը կարելի է բաժանել, ընդ որում յուրաքանչյուր 
բաժանմունք (տարր) իրենից ներկայացնում է առանձին կուտակիչ (առավել բարձր 
լարում ապահովելու համար այդ տարրերը, որպես կանոն միացվում են 
հաջորդաբար, այլ կերպ միացված մի քանի տարրերն անվանվում են մարտկոց, 
խոշոր ամբարի մեջ կարելի է հավաքել մի քանի կուտակիչներ), էլեկտրոդները կարող 
են իրենցից ներկայացնել պարզ թիթեղներ, ցանցեր, ձողեր և այլն, ինչպես նաև 
ակտիվ նյութի հատուկ մածկով պատված կամ լցված ցանցեր կամ փողակներ, 
հիմնական տիպերն են` թթվային կապարային (էլեկտրոլիտ է հանդիսանում 
ծծմբաթթուն, իսկ էլեկտրոդներ են կապարային թիթեղները կամ  ցանցերը, որոնց 
վրա գտնվում է ակտիվ նյութը, ամբարները որպես կանոն լինում են ապակուց, 
պլաստմասայից, կոշտ ռետինից կամ բաղադրիչ նյութից, ապակե կամ կապարային 
ներպատվածք ունեցող հզոր էլեկտրոդներում (անշարժ կիրառման համար) 
կիրառվում են պլաստմասսե կամ փայտե արկղեր, որոշ տեսակները համալրված են 
էլեկտրոլիտի հարաբերական խտության ջրաչափերով, որը ցույց է տալիս կուտակչի 
լիցքավորման մոտավոր մեծությունը), ալկալիական (էլեկտրոլիտ է հանդիսանում կծու 
կալիումը կամ լիթիումի օքսիդի հիդրատը, իսկ էլեկտրոդներ են հանդիսանում՝ 
նիկելից կամ նիկելի միացություններից էլեկտրոդները (դրական) և երկաթից 
էլեկտրոդները (բացասական) կամ նիկելից կամ նիկելի միացություններից 
էլեկտրոդները (դրական) և կադմիումից էլեկտրոդները (բացասական), ամբարները 
կազմված են պողպատից կամ պլաստմասսայից, նիկել-կադմիումային կուտակիչների 
որոշ տեսակները, պատրաստվում են ոչ մեծ անջրանցիկ ամբարներում և արտաքին 
տեսքով նման են 27.20.1 կարգի չոր տարրերի մարտկոցներին), էլեկտրական 
կուտակիչները ներառվում են տվյալ կարգում, եթե նույնիսկ դրանք տրվում են առանց 
էլեկտրոլիտի, ներառվում են նաև կուտակիչների մասերը, օրինակ` ամբարներ և 
փականներ, կապարային թիթեղներ և ցանցեր (անկախ նրանից դրանք պատված են 
մածկով թե ոչ), միջադիրներ ցանկացած նյութից (ներառյալ հարթ թիթեղների 
տեսքով միջադիրները, որոնք կտրտված են ուղղանկյունների և քառակուսիների 
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տեսքով և համապատասխանում են անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներին 
(ծակոտկենություն, չափեր և այլն)) 

 

Բացառվում է՝ 

- չկարծրացված չռետինացված ռետինից կամ մանածագործվածքից միջադիրները 

27.20.21 Կուտակիչներ կապարային` մխոցային շարժիչների գործարկման համար  

27.20.21.100 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ոչ ավել քաշով, 
հեղուկ էլեկտրոլիտով 

27.20.21.300 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ոչ ավել քաշով, այլ 
էլեկտրոլիտներով 

27.20.21.500 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ավել քաշով, հեղուկ 
էլեկտրոլիտով 

27.20.21.700 Կուտակիչներ էլեկտրական կապարային, մեկնարկային, 5կգ-ից ավել քաշով, այլ 
էլեկտրոլիտներով 

27.20.22 Կուտակիչներ կապարային, բացի մխոցային շարժիչների գործարկման համար 
կուտակիչներից 

27.20.22.100 Կուտակիչներ կապարային, քարշային, հեղուկ էլեկտրոլիտով 
27.20.22.300 Կուտակիչներ կապարային, քարշային, այլ էլեկտրոլիտներով 

27.20.22.500 Կուտակիչներ կապարային, այլ, հեղուկ էլեկտրոլիտով  

27.20.22.700 Կուտակիչներ կապարային, այլ, այլ էլեկտրոլիտներով 

27.20.23 Կուտակիչներ կադմիումանիկելային, նիկել-երկաթահիդրիդային, 
լիթիումաիոնային, լիթիումապոլիմերային, երկաթանիկելային և այլ էլեկտրական 
կուտակիչներ 

27.20.23.100 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, հերմետիկ  
27.20.23.300 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, քարշային 
27.20.23.500 Կուտակիչներ նիկել-կադմիումային, այլ  
27.20.23.700 Կուտակիչներ նիկել-երկաթային 
27.20.23.800 Կուտակիչներ էլեկտրական այլ, ներառյալ նիկել-հիդրիդային  
27.20.23.830 Կուտակիչներ էլեկտրական, նիկել-հիդրիդային  
27.20.23.850 Կուտակիչներ էլեկտրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
27.20.24 Էլեկտրական կուտակիչների մասեր, ներառյալ զատիչները  

 
27.20.21.100 – 27.20.24.900 դիրքերի համար կիրառելի են 27.20.2 կարգի 

պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով 
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27.20.24.300 Թիթեղներ կուտակիչների էլեկտրական 
27.20.24.500 Զատիչներ կուտակիչների էլեկտրական 
27.20.24.900 Մասեր կուտակիչների էլեկտրական, այլ  
27.20.9 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.20.99 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.20.99.000 Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.3 Էլեկտրահաղորդալարեր և դրանց միացման սարքվածքներ 
27.31 Մալուխներ թելքաօպտիկական  

 
Տվյալ դասը ներառում է՝ 

- մեկուսացված հաղորդալար, մալուխ և մեկուսացված այլ հաղորդալարեր, 
միակցիչներով կամ առանց դրանց 

- մալուխ օպտիկական թելքից ծածկագրված տվյալների փոխանցման համար 
(հեռախոսային կամ հեռագրային կապ, վիդեո, հեռակառավարում և այլն) 

 

Բացառվում է՝ 

- չմեկուսացված, գունավոր մետաղներից մետաղալարերը (24.4) 

- չմեկուսացված մետաղական մալուխները և մեկուսացված, բայց որպես 
էլեկտրահաղորդալար կիրառման համար ոչ պիտանի մալուխները (25.93) 

-էլեկտրահաղորդալարերի փնջերը (27.40) 

- պատկերների ուղղակի փոխանցման համար (ներդիտում, լուսավորում) 
օպտիկական թելքերը և այդ թելքերից մալուխները (26.70) 

27.31.1 Մալուխներ թելքաօպտիկական 
27.31.11 Մալուխներ թելքաօպտիկական, կազմված անհատական պարուտակով թելքերից  

27.31.11.000 Մալուխներ թելքաօպտիկական, կազմված անհատական պարուտակով թելքերից  
27.31.12 Օպտիկական թելք և օպտիկական թելքերի փնջեր. թելքաօպտիկական 

մալուխներ, բացի անհատական պարուտակով թելքերից կազմված մալուխներից 

27.31.12.100 Թելքեր օպտիկական, քուղեր և մալուխներ թելքաօպտիկական  
27.31.12.150 Մալուխներ պատկերների հաղորդման համար 
27.31.12.190 Թելքեր օպտիկական, քուղեր և մալուխներ թելքաօպտիկական, այլ 
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27.31.12.700 Օբյեկտիվներ հավաքած, ցանկացած նյութից, բացի 26.70.1 ենթակարգի 
օբյեկտիվներից  

27.31.12.900 Զտիչներ հավաքած, ցանկացած նյութից 
27.31.9 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.31.99 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.31.99.000 Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.32 Այլ էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ 
27.32.1 Այլ էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ 

 
Էլեկտրական հաղորդալարեր, մալուխներ և այլ հաղորդիչներ 

(հյուսապատվածքներ, երիզներ, առանցքներ), որոնք որպես հաղորդիչներ 
օգտագործվում են էլեկտրասարքավորանքում, սարքերում կամ կայանքներում 
(պայմանով, որ դրանք բոլորը մեկուսացված են), ներառում են ներքին 
աշխատանքների կամ արտաքին (օրինակ` ստորգետնյա, ստորջրյա կամ 
ալեհավաքային հաղորդալարերը կամ մալուխները) կիրառման համար 
նախատեսված հաղորդալարերը, արտադրանքների տեսականին ներառում է 
մեկուսացված նուրբ հաղորդալարերից մինչև առավել բարդ տիպի հաստ 
մալուխները, ինչպես մետաղական, այնպես և ոչ մետաղական, պատրաստվում են 
հետևյալ տարրերից՝ հաղորդիչ (կարող է կազմված լինել մեկ կամ բազմաջիղային 
ամբողջությամբ մեկ կամ մի քանի մետաղներից), մեկուսիչ նյութի մեկ կամ ավելի 
պատվածքներից (այդ պատվածքների նպատակն է հաղորդչից էլեկտրական 
հոսանքի արտահոսքի կանխումը և վնասվածքներից պաշտպանելը, առավել 
տարածված մեկուսանյութերն են ռետինը, թուղթը, պլաստմասսան, անկիզաքարը, 
փայլարը, միկանիտը, ապակեթելքային մանվածքները, մանածագործվածքները 
(անկախ նրանից դրանք ենթարկվել են թե ոչ մոմապատման կամ տոգորման), լաքը, 
արծնը, կուպրը, յուղը և այլն, որոշ դեպքերում մեկուսացումն իրականացվում է 
անոդացման կամ համանման գործընթացով), որոշ դեպքերում նաև մետաղական 
թաղանթից (օրինակ՝ կապար, արույր, ալյումին կամ պողպատ), որը ծառայում է 
որպես մեկուսիչի պաշտպանիչ թաղանթ, գազի կամ յուղի մեկուսացման անցք կամ 
որպես լրացուցիչ հաղորդիչ (որոշ համառանցք մալուխներում), երբեմն նաև 
մետաղական զրահից (օրինակ՝ պողպատե կամ երկաթե զսպանակաձև փաթաթված 
հաղորդալարից կամ երիզից, կիրառվող հիմնականում ստորգետնյա կամ ստորջրյա 
մալուխների պահպանման համար, կարող են արտադրվել մեկ կամ բազմաջիղային 
մեկուսացված հաղորդալարերի, միասին ոլորած երկու կամ ավելի մեկուսացված 
հաղորդալարերի, մեկ ընդհանուր թաղանթում հավաքած երկու կամ ավելի 
մեկուսացված հաղորդալարերի տեսքով 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- լաքապատված կամ արծնապատված հաղորդալարեր, սովորաբար կիրառվող 
կոճերի փաթույթների համար 

- անոդացված հաղորդալար և այլն 

- հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար մալուխներ (ներառյալ ստորջրյա 
մալուխները) սովորաբար կազմված մեծ քանակի անհատական մեկուսացված 
հաղորդալարից 

- ալեհավաքային մեկուսացված մալուխներ  

- մալուխներ երկար հեռավորությունների մշտական միացման համար, հաճախ 
սարքավորված մեկուսիչ գազի կամ յուղի լցման խողովակներով 

- մալուխներ զրահապատ ստորգետնյա՝ հակաքայքայիչ պատվածքով  

- մալուխներ հանքահորերի բնամասերում կիրառման համար, ունեն ուժեղացված 
զրահ, լարման ազդեցությանը դիմակայելու համար 

- համառանցք մալուխներ՝ երկու համառանցքային ճկուն մետաղական գլաններ, 
որոնք տարանջատված են դիէլեկտրիկով, կիրառվում են բարձր հաճախային 
ազդանշանների փոխանցման համար, համառանցք մալուխների վրա հիմնված կապի 
գծերը բնութագրվում են բարձր արգելապաշտպանությամբ և ազդանշանների 
մարման ցածր աստիճանով  

- լաքապատված կամ մեկուսիչ թաղանթով հյուսկեն հաղորդալարեր 

- մեկուսացված երիզներ, կիրառվող խոշոր էլեկտրասարքավորանքում կամ 
կառավարման սարքվածքներում 

- հաղորդալարեր, մալուխներ և այլն, որոշակի երկարությամբ կտրված կամ միացված 
(մեկ կամ երկու կողմից) երկարիչներով (օրինակ՝ խրոցակներ, վարդակներ, 
ծայրապանակներ, սեղմակներ, կցորդիչներ կամ խոռոչներ) 

- հաղորդալարեր, մալուխներ և այլն, լրակազմերի տեսքով (օրինակ՝ բազմաջիղ 
մալուխներ ինքնագնաց տրանպորտային միջոցի վառքի մոմերին միացման համար) 

- մալուխներ թելքաօպտիկական՝ կազմված անհատական թաղանթ ունեցող 
թելքերից, անկախ նրանից, դրանք հավաքված են էլեկտրական հաղորդալարի հետ 
թե սարքավորված միակցիչներով (թաղանթները սովորաբար ունեն տարբեր գույներ՝ 
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մալուխի երկու ծայրերում թելքերը նույնականացնելու համար), հիմնականում 
կիրառվում են էլեկտրակապի տարբեր տեսակների համար, քանի որ դրանց 
տեղեկատվության փոխանցման թողանցումն ավելի բարձր է քան էլեկտրական 
հաղորդալարերինը  

 

Բացառվում է՝ 

- տրանսպորտային միջոցներում, թռչող սարքերում կամ նավերում կիրառվող 
հաղորդալարերի վառքի մոմերի լրակազմերը և հաղորդալարերի այլ լրակազմերը 
(29.31.10) 

- մեկուսիչ նյութով պատված (օրինակ՝ հաղորդալար հատուկ ձուլվածքից, պարուրաձև 
փաթաթված ապակե թելքերի կամ անկիզաքարային միջուկի շուրջ) 
էլեկտրաջերմային դիմադրիչները (27.51.2) 

27.32.11 Հաղորդալարեր փաթույթային, մեկուսացված  

27.32.11.300 Հաղորդալարեր մեկուսացված փաթույթային, լաքապատված և արծնապատված  

27.32.11.500 Հաղորդալարեր մեկուսացված փաթույթային, այլ 

27.32.12 Մալուխներ համառանցք և էլեկտրական հոսանքի այլ համառանցք հաղորդիչներ  

27.32.12.000 Մալուխներ համառանցք և էլեկտրական հոսանքի այլ համառանցք հաղորդիչներ  

27.32.13 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

27.32.13.300 Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, կիրառվող էլեկտրակապում, 
միակցիչներով կամ առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  

27.32.13.500 Հաղորդալարեր և մալուխներ էլեկտրական, կիրառվող տվյալների փոխանցման և 
կառավարման համակարգերում, միակցիչներով կամ առանց դրանց, 1 կՎ-ից ոչ ավել 
լարման  

27.32.14 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ավել լարման  

27.32.14.000 Էլեկտրական հոսանքի այլ հաղորդիչներ, 1 կՎ-ից ավել լարման  
27.32.9 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
27.32.99 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից     

27.32.99.000 Էլեկտրական և էլեկտրոնային այլ մալուխների և հաղորդալարերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.33 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներ 
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27.33.1 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- բաժանորդային հեռախոսային կայանների բաշխիչ վահաններ  

- տրամվայների օդային էլեկտրագծերի հատումներ կամ միացման ձողիկներ 

- էլեկտրաշարժիչների համար միացման թիթեղներ 

- կասկադային տրանսֆորմատորների համար կոմուտացման սարքվածքներ 

- կուտակիչների տարրերի համար միացման մանրամասեր 

- մակածման անհպակային անջատիչներ՝ մակածման դաշտի գործողության 
տարածքում, մետաղական օբյեկտի ընկնելու դեպքում անջատիչի անհպակային 
միացման կամ անջատման համար (կիրառվում են օրինակ` ժապավենային 
փոխադրիչներում և կշեռքներում էլեկտրամեխանիկական տերմինալային 
անջատիչների փոխարեն) 

- երկդիրքանի անջատիչներ` մոդուլարարին (դիմերին) կից մեկ հենամարմնում 
գտնվող, կարող են ոչ միայն անջատել էլեկտրալամպերի ուժային գծերը, այնպես և 
փոխել դրանց աշխատանքի ուժգնությունը  

- հպակային հարթակներ` էլեկտրական շղթաների միացման համար` պլաստիկե 
երկու առաձգական թաղանթներ, որոնց վրա տեղակայված է սիլիկոնային կաուչիկից 
կազմված էլեկտրահաղորդիչ կետային հպակների բազմությունը (տեղակայվում են 
օրինակ՝ հեռախոսային սարքերի ստեղներում, ստեղնի սեղմման դեպքում երկու 
թաղանթների համապատասխան հպակները դիպչում են իրար և ձևավորվում է 
էլեկտրական հպում)  

- անհպակային էլեկտրական անջատիչներ, որոնք օգտագործում են 
կիսահաղորդչային բաղադրիչներ (օրինակ՝ տրանզիստորներ, թիրիստորներ, 
ինտեգրալային սխեմաներ) 

 

Բացառվում է՝  

- 1000 Վ-ից ավելի լարման սարքերը (27.12.1) 

- 27.12.40 ենթակարգի սարքերի մասերը 

- էլեկտրագծերի համար մեկուսիչները և պատյանները (25.99.29) 
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- երկաթուղային տրանսպորտի կառավարման սարքերը և երթևեկության 
կարգավորման այլ համակարգերը (25.99) 

- լարման ղեկավարման համար կիրառվող ոչ գծային դիմադրությունները 
(վարիստորները) (29.90.60) 

- բարդ հավաքվածքները (27.12.3) 

- լարման ղեկավարման համար կիրառվող կիսահաղորդչային դիոդները (26.11.21) 

27.33.11 Անջատիչներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 

Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 31.20.2 կարգի պարզաբանումները, 
համապատասխան փոփոխություններով  

27.33.11.100 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
ուժային շղթաների համար  

27.33.11.200 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
կառավարման շղթաների և օժանդակ շղթաների համար  

27.33.11.300 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
էլեկտրոնային սարքերում օգտագործման համար 

27.33.11.400 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
արդյունաբերական կիրառման և համանման նպատակների համար  

27.33.11.500 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
կիրառվող էլեկտրատեխնիկայում, գործողության մեջ դրվող էլեկտրամեխանիկական 
եղանակով  

27.33.11.600 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
կիրառվող էլեկտրատեխնիկայում, գործողության մեջ դրվող էլեկտրոնային 
սարքվածքների օգնությամբ  

27.33.11.700 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման, 
չհանովի, գործողության մեջ դրվող էլեկտրամեխանիկական եղանակով  

27.33.11.800 Անջատիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման, 
չհանովի, գործողության մեջ դրվող էլեկտրոնային սարքվածքների միջոցով  

27.33.11.900 Անջատիչներ ծրագրային ղեկավարմամբ, սահմանափակիչներ բեռնվածության, 
անջատիչներ ժամացույցի մեխանիզմով, 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման  

27.33.12 Լամպակոթառներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- բռնիչներ լամպերի համար, որոշ տիպերը լինում են մոմերի տեսքով` 
աշտանակներում տեղադրման համար կամ ներկառուցված՝ պատի որմնալամպերի 
համար, եթե դրանց հիմնական գործառույթը լամպի պահելն է  

27.33.12.000 Լամպակոթառներ, 1 կՎ-ից ոչ ավել լարման  
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27.33.13 Խրոցակներ, վարդակներ և Էլեկտրական շղթաների կոմուտացման կամ 
պաշտպանության այլ էլեկտրական սարքվածքներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- խրոցակներ և վարդակներ (ներառյալ հաղորդալարերով միացվածները)` 
նախատեսված են շարժական հաղորդալարը կամ սարքը կայանքին միացնելու 
համար, խրոցակները կարող են ունենալ երկու կամ ավելի ցցաձողեր կամ կողային 
հպակներ, որոնց համապատասխանում են վարդակ խոռոչները կամ հպակները, 
հենամարմինը կամ ցցաձողերից մեկը կարող է օգտագործվել հողանցման համար 

- սահող հպակներ` ինչպես օրինակ` շարժիչների խոզանակները և էլեկտրական 
տրանսպորտային միջոցների, ամբարձիչ սարքվածքների և այլնի հոսանահանները 
(օդային կամ երրորդ հպակային ռելս և այլն), նախատեսված են շարժական 
հաղորդալարը կամ սարքը կայանքին միացնելու համար, կարող են կազմված լինել 
ծածկույթով պատված (նույնիսկ եթե պատված են գրաքարի արտաքին քսված 
շերտով) մետաղից, մետաղական կտորից կամ շերտից  

- այլ միակցիչներ, սեղմակներ, հպակային կոճղակներ` ներառում են միակցիչներով 
ներկառուցված մեկուսիչ նյութի ոչ մեծ հարթակները, հաղորդալարերի և ոչ մեծ 
մետաղական մասերի միացման համար մետաղե սեղմակները (հարթ սեղմակներ, 
սեղմիչներ «կոկորդիլոս» տիպի և այլն, որոնք նախատեսված են էլեկտրական 
հաղորդալարերի ծայրերում տեղակայման համար), մետաղական սեղմակներին կամ 
միակցիչներին կից հպակային բռնակները (իրենցից ներկայացնում են մեկուսիչ 
նյութի շերտեր, որոնց կարող է միացվել էլեկտրական հաղորդալարը), ցցաձողերով 
շրիշակները կամ մեկուսատախտակները (որոնք կազմված են մեկուսիչի վրա 
տեղադրված մետաղական ցցաձողերից, այնպես որ էլեկտրական հաղորդալարերը 
կարող են զոդվել այդ ցցաձողերին, կիրառվում են ռադիո կամ այլ 
էլեկտրասարքերում) 

- տուփեր միացման՝ որոնք իրենց ներսում պարունակում են սեղմակներ կամ այլ 
սարքվածքներ՝ էլեկտրական հաղորդալարերը միմյանց միջև միացնելու համար  

 

Բացառվում է՝ 

- լամպակոթառները (27.33.12) 

- երկար հաղորդալարով միացված խրոցակները, վարդակները (27.32.1) 
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- ածխային կամ գրաքարային սահող հպակները (27.90.13) 

- միայն որպես ապահովիչ պատյան կամ առանձին իրագործված միացման հետ 
մեկուսիչ նյութը պահելու համար կիրառվող, առանց միացման սարքվածքների 
միացման տուփերը (դասակարգվում են ըստ դրանց կազմի մեջ մտնող հիմնական 
նյութի) 

27.33.13.100 Խրոցակներ և վարդակներ համառանցք մալուխների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել 
լարման  

27.33.13.300 Խրոցակներ և վարդակներ տպասխեմաների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.500 Խրոցակներ և վարդակներ (բացի համառանցք և տպասխեմաների միակցիչների), 

1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.510 Խրոցակներ և վարդակներ, սևեռված տեղակայման համար, արդյունաբերական 

կիրառման և համանման նպատակների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.520 Խրոցակներ, կենցաղային կիրառման և համանման նպատակների համար, 1000 Վ-

ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.530 Վարդակներ, սևեռված տեղակայման համար, կենցաղային կիրառման և համանման 

նպատակների համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.550 Միակցիչներ էլեկտրական գլանային, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.560 Միակցիչներ էլեկտրական ուղղանկյուն, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.570 Միակցիչներ էլեկտրական թելքաօպտիկական, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.33.13.580 Վարդակներ այլ, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 
27.33.13.600 Տարրեր էլեկտրատեխնիկական, նախապես հավաքած, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 

27.33.13.630 Տարրեր էլեկտրատեխնիկական, նախապես հավաքած, կենցաղային կիրառման 
համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման  

27.33.13.650 Համակարգեր էլեկտրական հաղորդաթիթեղների և հաղորդաձողեր պատրաստի, 
արդյունաբերական կիրառման համար, 1000 Վոլտից ոչ ավել լարման  

27.33.13.700 Միացքներ, հպակային տարրեր և սեղմակային կոճղակներ, էլեկտրական 
հաղորդալարերի համար, 1000 Վ-ից ոչ ավել լարման 

27.33.13.800 Սարքեր միացման կամ միակցման համար, էլեկտրական շղթաների, այլ, 1000 Վ-ից 
ոչ ավել լարման 

27.33.14 Էլեկտրական մեկուսիչ ամրան պլաստմասսե 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- կառուցատարրեր, օրինակ՝ հատակների, պատերի, առաստաղների, միջնապատերի 
և տանիքների համար 

- մեկուսացման մասեր, պատրաստված ապակեթելքը խեժով մամլելու եղանակով 
կամ նախօրոք արհեստական խեժով տոգորված նյութերի տեղաշարժման և հետագա 
մամլման եղանակով, այն պայմանով, որ պատրաստված արտադրատեսակներն 
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ունենան ամրություն և դիմացկունություն 

27.33.14.100 Արտադրատեսակներ շինարարական պլաստմասսե, այլ, ներառյալ պատերի համար 
խցանները, էլեկտրական շղթաների համար ճոռերը 

27.33.14.200 Արմատուրաներ էլեկտրամեկուսացման պլաստմասսե 

27.33.9 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.33.99 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

27.33.99.000 Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.4 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանք 

27.40 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանք 

27.40.1 Էլեկտրալամպեր շիկացման կամ լամպեր գազապարպումային. աղեղալամպեր  

27.40.11 Լամպեր հերմետիկ, նեղ ուղղորդված լույսի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական լույսի լամպեր (այդ թվում` լամպեր շիկացման, գազա- կամ 
գոլորշալիցքավորվող և աղեղային լամպեր)` անկախ նրանից դրանք նախագծվել են 
կոնկրետ կիրառման համար թե ոչ (ներառյալ իմպուլսային պարպման լամպերը), 
կազմված են տարբեր տեսքի ապակե կամ քվարցային գլանանոթներից, 
պարունակում են էլեկտրական էներգիան լույսի ճառագայթների վերափոխման 
համար անհրաժեշտ տարրեր (ներառյալ` ենթակարմիր կամ անդրամանուշակագույն 
ճառագայթները) 

 

Բացառվում է` 

- տվյալ կարգի լամպերով համալրված սարքերը (կազմված օրինակ` հենքի կամ 
բարձակի վրա պարզ ցոլարձակից), որոնք դասակարգվում են համապատասխան 
դասերում (օրինակ` որպես լուսավորման սարքավորանք (27.40.22), ջեռուցման 
սարքավորանք (27.52), բժշկական սարքավորանք (26.60.1)) 

- ապակե լամպանոթները և ապակե մանրակները (օրինակ` լուսարձակների համար 
անդրադարձիչները, շիկացման լամպերը) (23.19.21) 

- ֆլուորեսցենտային լամպերի գործարկման համար ավտոմատ, ջերմաէլեկտրական 
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փոխարկիչները (գործարկիչները) (27.12.1) 

- լամպերը և ջերմակատոդով փողակները (26.11.1) 

- աղեղային լամպերի ածուխները և ածխային թելքերը (27.90.13) 

- լուսանկարչական բռնկալամպերը (27.40.31) 

- շիկացման լամպերի և գազապարպումային լամպերի մասերը (27.40.41) 

- ածխային թելքով ռեոստատային լամպերը և ջրածնում երկաթե թելքով 
փոփոխական դիմադրության լամպերը (27.90.60) 

- ամանօրյա եղևնիների տոնական լուսային զարդարման համար էլեկտրական 
լամպերի հավաքածուները և շարանները (27.40.31) 

- լուսարձակող դիոդները (26.11.22) 

- էլեկտրալյումինեսցենտային սարքվածքները` ժապավենների, թիթեղների կամ 
պանելների տեսքով, ինչպես նաև նյութերից (օրինակ` ցինկ, ծծումբ` 
էլեկտրահաղորդիչ նյութի երկու շերտերի միջև էլեկտրալյումինեսցենտային 
տակդիրին տեղադրված) (27.90.11) 

27.40.11.000 Լամպեր հերմետիկ, նեղ ուղղորդված լույսի  

27.40.12 Հալոգենային շիկացման լամպեր վոլֆրամաթելով, բացի անդրամանուշակագույն 
և ենթակարմիր ճառագայթման լամպերից  

27.40.12.500 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, (բացի անդրամանուշակագույն և 
ենթակարմիր լամպերի), ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

27.40.12.900 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ 

27.40.12.930 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ, 100 Վ-ից ավել լարման  

27.40.12.950 Լամպեր շիկացման հալոգենավոլֆրամային, այլ, 100 Վ-ից ոչ ավել լարման  
27.40.13 Լամպեր շիկացման, 200 Վտ-ից ոչ ավել հզորության, 100 Վ-ից ավել լարման, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- շիկացման լամպեր, որոնցում լույսը ձևավորվում է թելքով (պատրաստված 
մետաղից կամ ածխից), որն էլեկտրական հոսանքի անցման դեպքում տաքացվում է 
մինչև շիկացման վիճակի, դրանց ապակե անոթները (երբեմն գունավոր) կամ 
վակուումացված են, կամ լցված (ցածր ճնշման տակ) իներտ գազով, բոլոր 
էլեկտրական հպակները տեղաբաշխված են լամպակոթին, որը կարող է ունենալ 
պարուրակ կամ սվինամիացք` կոթառին ամրակապելու համար: Լամպերն ունենում 
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են տարբեր ձևեր, օրինակ` գնդաձև (բկանցքով կամ առանց դրանց), տանձանման 
կամ սոխանման, բոցանման, խողովակաձև (ուղիղ կամ կորացրած), հատուկ 
զվարճալի տեսքի (լուսավորան, զարդարման, ամանօրյա եղևնիների և այլնի համար) 
և այլն:  

 

Բացառվում է` 

- հալոգենավոլֆրամային շիկացման լամպերը, անդրամանուշակագույն կամ 
ենթակարմիր լամպերը 

27.40.13.000 Լամպեր շիկացման, 200 Վտ-ից ոչ ավել հզորության, 100 Վ-ից ավել լարման, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

27.40.14 Այլ շիկացման լամպեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.40.14.600 Լամպեր շիկացման, մոտոցիկլների կամ ավտոմեքենաների համար  
27.40.14.900 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.40.14.930 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 100 Վ-ից ավել 

լարման 
27.40.14.950 Լամպեր շիկացման, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 100 Վ-ից ոչ ավել 

լարման  
27.40.15 Լամպեր պարպումային. լամպեր անդրամանուշակագույն և ենթակարմիր 

ճառագայթման. աղեղալամպեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պարպումային լամպեր` (անդրամանուշակագույն լամպերից տարբերվող) 
բաղկացած ապակե (սովորաբար խողովակային) կամ քվարցային անոթից 
(սովորաբար գտնվում է արտաքին ապակե անոթում), էլեկտրոդներից` լցված ցածր 
ճնշման տակ գտնվող գազով (որը լուսավորվում է էլեկտրական պարպման 
ազդեցությամբ) կամ համանման հատկություններ ունեցող գոլորշի անջատող նյութով 
(որոշ լամպեր կարող են պարունակել ինչպես գազ, այնպես և գոլորշի առաջացնող 
նյութ), որոշներն ունեն կափույրներ` էլեկտրոդների վրա գազի ազդեցության 
արդյունքում առաջացող միացությունների հեռացման համար, մյուսները կարող են 
ունենալ վակուումային շապիկ կամ հովացվել ջրով, որոշ դեպքերում լամպերի ներքին 
կողապատերը պատվում են անդրամանուշակագույն ճառագայթները տեսանելի 
լույսի վերածող հատուկ նյութերով (դրանով ավելացնելով լամպի լուսատացքը 
(ֆլուորեսցենտային լամպեր)), կիրառվում են տարբեր նպատակներով, օրինակ` 
կենցաղային, գրասենյակների, գործարանների, խանութների և այլնի լուսավորման, 
փողոցների, մեքենաների լուսավորման համար, գեղազարդային և գովազդային 
նպատակներով, ինչպես նաև պարզ ուղիղ կամ կորացված խողովակները և տարբեր 
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բարդ տեսքերի խողովակները, օրինակ` պարույրներ, տառեր, թվեր և աստղեր, ըստ 
տիպերի ներառում են գազապարպումային խողովակներ (պարունակում են այնպիսի 
գազեր, ինչպես օրինակ` նեոն, հելիում, արգոն, ազոտ կամ ածխածնի երկօքսիդ, 
ներառյալ նաև իմպուլսային պարպման լամպերը, որոնք օգտագործվում են 
լուսանկարչության կամ պարբերադիտակային ստուգումների համար), նատրիումային 
լամպեր, սնդիկային լամպեր, երկակի գործողության գազալցված լամպեր (որոնցում 
լույսն առաջանում է ինչպես շիկացմամբ, այնպես և գազային պարպմամբ), 
մետաղահալոիդային լամպեր 

- անդրամանուշակագույն լամպեր` կիրառվում են բժշկության բնագավառում, 
լաբորատորիաներում, մանրէասպան սարքերում և այլ, սովորաբար կազմված են 
հալած քվարցից պատրաստված խողովակից և պարունակում են սնդիկ, երբեմն 
տեղադրվում են արտաքին ապակե անոթում, որոշներն անվանվում են նաև 
անտեսանելի ճառագայթման լամպեր (օրինակ` բեմադրությունների համար 
կիրառվող լամպերը) 

-ենթակարմիր լամպեր` շիկացման լամպեր հատուկ նախագծված ենթակարմիր 
ճառագայթների ստացման համար, շատ դեպքերում, անդրադարձիչի ձևավորման 
համար ներքին մակերևույթը պատվում է պղնձով կամ արծաթով, կիրառվում են, 
օրինակ` բժշկական նպատակներով կամ որպես ջերմության աղբյուր 
(արդյունաբերությունում)  

- աղեղային լամպեր` լույսը ճառագայթվում է աղեղով կամ աղեղով և մեկ կամ երկու 
էլեկտրոդների շիկաթելերով (որոնց միջև պահվում է աղեղը), որի էլեկտրոդները 
սովորաբար պատրաստվում են ածխից կամ վոլֆրամից. որոշ լամպեր ունեն 
էլեկտրոդները միասին համաբերելու ավտոմատ սարքվածք` աղեղի վառքի և 
այնուհետև միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա տարանջատված վիճակում 
պահելու համար (չնայած էլեկտրոդների աստիճանական սպառմանը), նախատեսված 
են փոփոխական հոսանքից աշխատելու համար, բաց աղեղային տիպի լամպերում 
աղեղը վառվում է շրջապատող օդում, իսկ մյուս տիպերում` այն տեղադրված է 
ապակե անոթում, համապատասխան վահանակների վրա (որոնք հաղորդակցվում են 
շրջապատող օդի հետ)  

27.40.15.100 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
լյումինեսցենտային, ջերմակատոդով, երկլամպակոթային 

27.40.15.300 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
լյումինեսցենտային, ջերմակատոդով, բացի երկլամպակոթայինի 

27.40.15.500 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), սնդիկային և 
նատրիումային 

27.40.15.530 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), սնդիկային 
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27.40.15.560 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), 
նատրիումային 

27.40.15.590 Լամպեր գազապարպումային (բացի անդրամանուշակագույն լամպերի), այլ 
27.40.15.700 Լամպեր անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր և աղեղային լամպեր  
27.40.2 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ  

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- էլեկտրական շարժական լուսատուներ (տես 31.50.21 ենթակարգի 
պարզաբանումները) 

- լուսատուներ և դրանց ամրաններ` սովորաբար օգտագործվող սենյակային 
լուսավորության համար, օրինակ կախովի լուսատուներ, լուսատուներ թասի տեսքով, 
առաստաղից կախվող լուսատուներ, ջահեր, որմնալամպեր, սովորական 
լուսատուներ, սեղանի լամպեր, մերձմահճակալային լուսատուներ, գիշերալամպեր, 
անջրանցիկ լուսատուներ 

- լուսատուներ և լուսավորման ոչ էլեկտրական սարքվածքներ, օրինակ` դյուրակիր 
լուսատուներ (այդ թվում` ձեռքի լապտերիկներ, հանքարանային լամպեր, բաց 
փորվածքներում օգտագործվող լուսատուներ)  

- աշտանակներ, մոմակալներ, մոմերի բարձակներ  

- վթարային լուսավորման սարքեր 

- լուսավորվող ցուցանակներ (ներառյալ ճանապարհային) և համանման առարկաներ, 
ինչպես գովազդային վահանակներ և տների համարային նշաններ (պայմանով, որ 
դրանք ներկառուցված են լույսի սևեռված աղբյուրով) 

 

Լուսատուները կարող են կազմված լինել ցանկացած նյութից (բացի բնական և 
մշակված մարգարիտից, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերից` բնական, 
արհեստական կամ վերամշակված, թանկարժեք մետաղներից, կամ թանկարժեք 
մետաղներով դրվագված մետաղներից), կարող են օգտագործել լույսի ցանկացած 
աղբյուր (մոմեր, յուղ, բենզին, պարաֆին կամ կերոսին, գազ, ացետիլեն, 
էլեկտրականություն և այլն), էլեկտրական լուսատուները և ամրանները կարող են 
հանդերձվել կոթառներով, անջատիչներով, ճկուն քուղերով և խրոցակներով, 
տրանսֆորմատորներով և այլն կամ, ինչպես նաև ցերեկային լույսի լամպերի 
երկարացված ամրանների դեպքում` մեկնարկիչով կամ բալաստային դիմադրությամբ 
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Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների կամ հեծանիվների և համանման այլնի համար լուսավորման 
սարքավորանքը (29.31.2 

- լուսաբռնկիչները (27.40.31) 

- ախտորոշման, խորազննման, ճառագայթահարման և այլ բժշկական լամպերը 
(26.60.12) 

- մոմերը (32.99.54) 

- չլուսավորվող կամ լույսի չսևեռված աղբյուրով լուսավորվող նշանները, 
ցուցանակները և համանման առարկաները (25.99.29) 

- 27.40.3  դասի լուսատուները և լուսավորման սարքվածքները 

- 27.40.2  դասում ներառված արտադրատեսակների մասերը (27.40.39) 

- գեղազարդային լուսատուները (ինչպես օրինակ չինական լապտերիկները) 
(32.99.51) 

27.40.21 Լուսատուներ և լապտեր էլեկտրական, շարժական, աշխատող ներսարքված չոր 
տարրերի մարտկոցներից, կուտակիչներից, մագնետո 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գրպանի լապտերներ, որոշ տեսակները («դինամային լապտերներ») աշխատում են 
զսպանակած լծակով ձեռքի շարժաբերմամբ գործող մագնետոյով 

- ձեռքի լամպեր, այլ (ներառյալ լամպեր լույսի կարգավորվող ճառագայթով), երբեմն 
լրակազմվում են որևէ ոչ բարդ հարմարանքով` պատից ժամանակավորապես 
կախելու համար և այլն 

- Մորզեի ազդանշանային լամպեր  

- հանքափորների անվտանգ լամպեր` նախատեսված են հանքափորի սաղավարտին 
ամրակման համար, էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը (կուտակիչը) սովորաբար 
ամրացվում է գոտուն 

- ընդհանուր նշանակության զննման լամպեր` ամրակվող գլխամասի գոտուն (որն 
իրենից ներկայացնում է կորացրած մետաղական շերտիկ), դասակարգվում են տվյալ 
ենթադասում միայն էլեկտրաէներգիայի սեփական աղբյուրի (օրինակ` չոր մարտկոց) 
առկայության դեպքում, կիրառվում են բժիշկների, ժամագործների, ոսկերիչների և 
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այլնի կողմից 

- առանձնահատուկ ձևի լապտերիկներ` բազմանպատակ արտադրատեսակներ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են գրչին, պտուտակչին, բանալիների օղակին և 
այլնին ավելացրած լամպիկ կամ լապտերիկ (դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում` եթե տվյալ արտադրատեսակի հիմնական գործառույթը 
լուսավորությունն է) 

 

Լուսատուներ էլեկտրական, շարժական` նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի 
ներկառուցված աղբյուրից (օրինակ` չոր մարտկոց, կուտակիչ կամ մագնետո) 
աշխատելու համար, բաղկացած են երկու տարրից` լամպ և էլեկտրաէներգիայի 
աղբյուր, որոնք որպես կանոն, տեղադրված են միասին և անմիջականորեն միացված 
են միմյանց (միասնական կորպուսում), որոշ դեպքերում այդ տարրերը կարող են 
միմյանց միացվել հաղորդալարերով, «շարժական լամպեր» հասկացությունը 
վերաբերում է միայն այն լամպերին (այսինքն լամպերին և էլեկտրաէներգիայի 
աղբյուրին), որոնք նախատեսված են ձեռքի օգտագործման համար և որպես կանոն 
ունենում են բռնակ կամ ամրակման հարմարանք, տարբերվում են առանձնահատուկ 
ձևով և ոչ մեծ քաշով 

27.40.21.000 Լուսատուներ և լապտեր էլեկտրական, շարժական, աշխատող ներսարքված չոր 
տարրերի մարտկոցներից, կուտակիչներից, մագնետո 

27.40.22 Լուսատուներ էլեկտրական` սեղանի, հատակադիր, գիշերալամպեր  

27.40.22.300 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) շիկացման 
լամպերի և լյումինեսցենտային լամպերի հետ օգտագործման համար 

27.40.22.500 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի), 
գազապարպումային լամպերի հետ օգտագործման համար 

27.40.22.900 Լուսատուներ կենցաղային (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի), այլ լամպերի 
հետ օգտագործման համար 

27.40.23 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ ոչ էլեկտրական 
27.40.23.000 Լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ ոչ էլեկտրական 
27.40.24 Լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ և համանման 

սարքվածքներ 
27.40.24.000 Լուսային ցուցանակներ, լուսային ցուցատախտակներ և համանման սարքվածքներ 

27.40.25 Ջահեր, կախովի կամ պատի այլ էլեկտրական լուսավորման սարքվածքներ  

27.40.25.300 Ջահեր և այլ էլեկտրական առաստաղային և պատի լուսավորման սարքվածքներ, 
բացի բաց հասարակական տեղերում լուսավորման համար կիրառվողների  

27.40.25.310 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) 
շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  
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27.40.25.320 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) 
հալոգենավոլֆրամային լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.330 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) 
լյումինեսցենտային լրակազմ լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.340 Լուսատուներ բնակելի շենքերի համար (բացի լամպերից նեղ ուղղորդված լույսի) այլ 
լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.400 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.470 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.480 Լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, սարքեր լուսավորման, ցուցափեղկերի և 
գովազդային, այլ լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.500 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության աստիճանը 
ոչ պակաս 20), լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.530 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության աստիճանը 
ոչ պակաս 20), շիկացման լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.550 Սարքեր լուսավորման արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության աստիճանը 
ոչ պակաս 20), լյումինեսցենտային լամպերի հետ օգտագործման համար 

27.40.25.590 Սարքեր լուսավորման, արդյունաբերական (մեկուսացման հուսալիության աստիճանը 
ոչ պակաս 20), այլ լամպերի հետ օգտագործման համար  

27.40.25.600 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), լամպերի հետ 
օգտագործման համար 

27.40.25.630 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), շիկացման լամպերի 
հետ օգտագործման համար 

27.40.25.650 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), լյումինեսցենտային 
կոմպակտ լամպերի հետ օգտագործման համար 

27.40.25.670 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), լյումինեսցենտային 
այլ լամպերի հետ օգտագործման համար 

27.40.25.690 Լուսատուներ գրասենյակային (աշխատատեղերի լուսավորման), այլ լամպերի հետ 
օգտագործման համար 

27.40.25.700 Սարքվածքներ լուսավորման, այլ 
27.40.25.710 Սարքվածքներ լուսավորման, այլ, սարքեր լուսավորման, վթարային 
27.40.25.790 Սարքվածքներ լուսավորման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.40.3 Այլ լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ 

 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- իմպուլսային (լամպեր տես 27.40.31 ենթակարգի պարզաբանումները) 

- լուսավորման հավաքվածքներ` օգտագործվող ամանօրյա եղևնիների զարդարման 
համար, օրինակ շարաններ էլեկտրական (ներառյալ շարաններ զվարճալի 
լամպիկներով դիմակահանդեսների և զվարճությունների համար) 
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- լուսարձակներ և լուսավորման լամպեր նեղ ուղղորդված լույսի, օրինակ 
լուսատուներ՝ փողոցային լուսավորության համար, անթարթ ազդանշանային 
լապտերներ օդակայանների համար, ցուցափեղկերի լուսատուներ (տես 27.40.33 
ենթադասի պարզաբանումները) 

- լուսատուներ և դրանց ամրաններ՝ ավտոմեքենաների, ինքնաթիռների, նավերի և 
նավակների համար, օրինակ՝ գնացքաքարշերի ճակատային լուսարձակներ, 
գնացքակազմերի լապտերներ, ինքնաթիռի լուսարձակներ, նավային լապտերներ, 
բեմի լուսավորման էլեկտրական լամպեր և լուսավորման սարքվածքներ, տների և 
այգիների համար արտաքին լուսատուներ, ճանապարհների (ներառյալ հետիոտնային 
գոտիների գեղազարդային) լուսավորման սարքեր և այլն (տես 27.40.39 ենթադասի 
պարզաբանումները) 

 

Բացառվում է՝  

- զոդալամպերը (25.73.30) 

- ավտոմեքենաների և հեծանիվների համար էլեկտրական լուսավորման և 
ազդանշանային սարքավորանքը (27.40.39) 

- ախտորոշման, խորազննման, ճառագայթահարման համար բժշկական լամպերը 
(26.60.12) 

- շիկացման էլեկտրալամպերը, գազապարպումային լամպերը (ներառյալ տարբեր 
բարդ ձևերի խողովակները, օրինակ՝ պարույրներ, պատկերներ, աստղեր և այլն), 
էլեկտրաաղեղային լամպերը (27.40.1) 

27.40.31 Լուսանկարչական  բռնկալամպեր և լուսանկարչական լուսավորիչներ 
«խորանարդիկ» տեսակի և համանման պատրաստվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- առանձին բռնկանոթներ (բռնկումն առաջանում է էլեկտրական հոսանքի գրգռմամբ՝ 
քիմիական ռեակցիայի միջոցով), կազմված են անոթից՝ որի մեջ զետեղված է ակտիվ 
նյութը և բոցավառող սարքվածքներից (շիկացման թելք կամ էլեկտրոդներ), 
բռնկանոթը կարող է օգտագործվել միայն մեկ անգամ, առավել տարածված են 
բռնկանոթների հետևյալ տիպերը` թթվածնով լցված անոթներ (ալյումինից, 
ցիրկոնիումից, ալյումինի և մագնիումի համաձուլվածքից կամ ալյումինի և 
ցիրկոնիումի համաձուլվածքից, հաղորդալար կամ ժապավեն պարունակող) և 
անոթներ որոնցում օքսիդացնող ազդակի հետ խառնած մեկ կամ մի քանի 
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մետաղների (օրինակ՝ ցիրկոնիումի) փոշուց կազմված ակտիվ զանգվածով գնդիկը, 
ամրակված է յուրաքանչյուր էլեկտրոդին 

- բռնկախորանարդիկներ՝ սարքվածքներ խորանարդիկի ձևով, բաղկացած են չորս 
անոթներից և չորս անդրադարձիչներից, խորանարդիկի յուրաքանչյուր անոթ 
հերթականությամբ բռնկվում է էլեկտրական կամ մեխանիկական եղանակով 

- իմպուլսային, մարտկոցային բռնկալամպեր` սարքավորված են էլեկտրական 
մարտկոցով և էլեկտրական եղանակով բռնկվող անոթով կամ խորանարդիկով, 
սովորաբար դրանց աշխատանքը համաժամ է լուսանկարչական սարքի փականակի 
աշխատանքի հետ 

- գազապարպումային լամպեր կիրառող բարդ սարքեր՝ լինում են միասնական բլոկի 
տեսքով կամ ներառում են մի քանի տարրեր, այդ թվում՝ մարտկոցներով կամ 
կուտակիչներով աշխատող սնուցման ուժային բլոկներ (աշխատում է կոնդենսատորի 
լիցքավորման և պարպման սկզբունքով և սովորաբար կառավարվում 
լուսանկարչական սարքում տեղակայված և դրա փականակին միացված 
համաժամիչով, որոշ տիպերում հնարավոր է նաև բռնկման ուժգնության և 
տևողության կարգավորում), գազապարպումային լամպ (բարձակով և արտացոլիչով), 
հսկման լամպ, լրացուցիչ իմպուլսային լամպերի միացման խորշեր (առանց 
իմպուլսային լամպերի բարձակներով և արտացոլիչներով սնուցման դյուրակիր 
աղբյուրները, որոնք բացի պարպման տարրերից պարունակում են մեկնարկիչ և 
հնարավոր է նաև իմպուլսների ուժգնության և տևողության փոփոխության օժանդակ 
սարքվածքներ, ներառվում են տվյալ ստորադիրքում, որպես ոչ ամբողջությամբ 
լրակազմված սարքեր)  

 

Լուսանկարչական բռնկալամպերը (բազմակի և մեկանգամյա օգտագործման)` 
կիրառվում են մասնագիտական և սիրողական լուսանկարահանումներում, 
լուսանկարչական լաբորատորիաներում կամ լուսափորագրական աշխատանքներում, 
տալիս են շատ վառ լույս ժամանակի շատ կարճ հատվածում (բռնկում), որով 
տարբերվում են լուսանկարչական լուսավորման սարքավորանքից, բռնկումը կարող է 
առաջանալ էլեկտրոնային կամ մեխանիկական բոցավառող սարքվածքների կամ 
պարպումային լամպերի միջոցով 

27.40.31.000 Լուսանկարչական  բռնկալամպեր և լուսանկարչական լուսավորիչներ 
«խորանարդիկ» տեսակի և համանման պատրաստվածքներ 

27.40.32 Լուսավորման հավաքակազմեր ամանորի տոնածառների հանար 
27.40.32.000 Լուսավորման հավաքակազմեր ամանորի տոնածառների հանար 
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27.40.33 Լուսարձակներ և նեղ ուղղորդված լույսի համանման լուսատուներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լուսարձակներ և նեղ ուղղորդված լույսի լուսավորման լամպեր, որոնք արձակում են 
լույսի խտացրած ճառագայթ (որը սովորաբար կարգավորվում է) որոշակի 
հեռավորության վրա` ցոլարձակի և ոսպնյակների կամ ցոլարձակի օգնությամբ 
մակերևույթի տրված կետի լուսավորման համար [ցոլարձակները կազմված են 
արծաթաջրած ապակուց կամ ողորկած, արծաթաջրած կամ քրոմապատված 
մետաղից, ոսպնյակները` հարթ ուռուցիկ են կամ աստիճանային (Ֆրենելի 
ոսպնյակներ)], կիրառվում են մասնավորապես հակաօդային պաշտպանությունում, 
իսկ թեթևակի լուսավորման լուսարձակները (կինոլուսարձակները)` 
բեմադրություններում, ինչպես նաև լուսա- և կինոստուդիաներում 

27.40.33.000 Լուսարձակներ և նեղ ուղղորդված լույսի համանման լուսատուներ 
27.40.39 Այլ լուսատուներ և լուսավորման սարքվածքներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- գեներատորներ՝ շփանվի (որը քսվում է երկանիվ հեծանվի կամ մոտոցիկլի դողերին 
կամ օղագոտիներին) միջոցով էլեկտրաէներգիայի ստացման համար 

- բռնիչներ մարտկոցների համար, սարքավորված անջատիչներով, սեղմակներով, 
հպակներով և այլն, հեծանվի լուսավորման սարքավորանքի համար, մարտկոցներով 
լամպեր՝ հեծանիվների վրա տեղակայման համար 

- ցոլարձակներ բոլոր տեսակների, ներառյալ լամպեր լրակազմված փոխարկման 
սարքվածքներով կամ ցոլարձակների իջեցման սարքվածքներով, ցոլարձակներ 
հեռավոր ցրվող լույսի, հակամշուշային լամպեր, լուսատուներ ուղղորդված լույսի, 
լուսարձակներ ոստիկանական մեքենաների վրա կիրառվողների տիպի և այլն 
(ներառյալ նաև նրանք, որոնք հաղորդալարի հետ միացնելու դեպքում կարելի է 
օգտագործել որպես ձեռքի լամպեր կամ դնել ճանապարհի պաստառին)  

- լապտերիկներ և կողային լապտերներ, ետին լապտերներ, կանգնատեղի 
լապտերներ, լապտերներ համարանշանի լուսավորման 

- արգելակային լապտերներ, շրջապտույտի ցուցիչներ, ցուցիչներ հետադարձ 
ընթացքի և այլն 

- կապակցություններ վերը նշված որոշ լամպերի, հավաքված մեկ հենամարմնում 
(կարկասում) 
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- լամպիկներ ներքին լուսավորման, ինչպես օրինակ` լուսամփոփներ, պատի 
լամպիկներ, լամպիկներ ոտնատեղի լուսավորման, լամպիկներ ազդանշանի և 
լամպիկներ սարքավահանակների 

- կայանատեղի սարքավորանք գործարկվող արտաքին շոշափոցներից, որոնք 
դիպչելով մայթի եզրաշերտին կամ այլ առարկայի, միացնում են նախազգուշացման 
լուսային կամ այլ ազդանշան  

- առաջ անցման լուսային ազդանշաններ, որոնք ավտոմատ (երբեմն նաև 
լուսատարրի կիրառմամբ) ազդանշանում են վարորդին, այլ ավտոմեքենայի կողմից 
առաջ անցնելու մասին 

- այլ տեսողական էլեկտրաազդանշանային սարքավորանք, օրինակ՝ կցորդներով 
տրանսպորտային միջոցների համար լուսավորման եռանկյունիներ, լուսավորման 
ցուցանշաններ տաքսիների, ոստիկանական ավտոմեքենաների, հրշեջ մեքենաների 
համար և այլն 

- ազդանշաններ, շչակներ և այլ էլեկտրասարքավորանք ձայնային ազդանշանման 
համար 

- ապակեմաքրիչներ, ներառյալ էլեկտրաշարժիչի շարժակի հետ 
կրկնապատկվածները 

- ապակեմաքրիչներ և սարքվածքներ գոլորշապատման դեմ՝ հաղորդալար-
դիմադրություն, որը տեղակայված է շրջանակի վրա՝ դիմային ապակուն տեղադրման 
համար  

 

Տվյալ ենթակարգում թվարկված սարքավորանքը և հարմարանքները 
կիրառվում են հեծանիվների կամ ավտոմեքենաների վրա 

 

Բացառվում է՝ 

- ապակե ցրիչները (26.15.26) 

- ձայնաուժեղացման էլեկտրական լրակազմերը (կազմված խոսափողից, լսվող 
հաճախության ուժեղացուցչից և բարձրախոսից), կիրառվող քարշիչ տրանսպորտի 
վարորդին նախազգուշական շչոց կամ այլ ճանապարհային ազդանշան հաղորդելու 
համար (կցորդի հետևից) (32.30.4) 
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- մեկ կամ մի քանի սարքվածքներով լրակազմված վահանակները, պանելները և 
հիմնատակերի այլ տեսակները (կառավարման աշտարակի վրա տեղակայման 
համար փոխարկիչների հավաքածու) (31.20.3) 

- էլեկտրական լամպերը (ներառյալ ուղղորդված լույսի), հերմետիկ լամպերը (31.50.1) 

- մեկուսացված էլեկտրահաղորդալարերը և մեկուսացված մալուխները, անկախ 
նրանից, դրանք հատված են համաչափ երկարություններով, լրակազմված են 
միակցիչներով կամ հավաքված են լրակազմերում կամ ոչ (օրինակ՝ վառքի 
հաղորդալարերի լրակազմները) (29.31.10, 27.31.1) 

- մարդատար ավտոմեքենաների համար ոչ էլեկտրական ջեռուցիչ սարքավորանքը, 
որն իրականացնում է նաև ապակեհալման կամ հակագոլորշապատման 
սարքավորանքի գործառույթ (29.72.13) 

- չոր մարտկոցները (31.40.1) 

- էլեկտրական կուտակիչները (31.40.2) 

- հաստատուն հոսանքի գեներատորները և մագնետո-գեներատորները (31.61.21) 

27.40.39.100 Սարքվածքներ լուսավորման և լուսային ազդանշանային, սարքվածքներ չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

27.40.39.900 Էլեկտրական լամպեր և լուսավորման սարքվածքներ, այլ  
27.40.4 Լամպերի և լուսավորման սարքավորանքի մասեր  
27.40.41 Շիկացման լամպերի կամ պարպումային լամպերի մասեր  
27.40.41.000 Շիկացման լամպերի կամ պարպումային լամպերի մասեր  
27.40.42 Լուսատուների և լուսավորման սարքվածքների մասեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 27.40.2 և 27.40.3 կարգերում ներառված լուսատուների և լուսավորման 
սարքավորանքի մասեր 

-27.40.22 – 27.40.25, 27.40.32 – 27.40.34 ենթակարգերում թվարկված և ուրիշ 
խմբավորումներում չներառված լուսատուների և ամրանների այլ նույնականացվող 
մասեր, այդ թվում` 

- կախովի լուսատուների կախովի կառուցվածքներ (կոշտ կամ շղթաներով) 

- բռնիչներ լուսամփոփների (կլոր ապակե լուսամփոփների) 

- հիմնատակեր և պատյաններ ձեռքի լապտերների համար 
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- այրոցներ լուսատուների համար, պատյաններ գազային լապտերների համար 

- շրջանակներ լապտերների համար 

- ցոլարձակներ 

- լուսատուների և լամպերի համար ապակիներ (շշային բկանցքի տիպի և այլն) 

- ամուր ապակուց փոքր գլաններ` հանքարանային լամպերի համար 

- լուսացիրներ (ներառյալ գիպսային լուսացիրներ) 

- թասեր, գավաթներ, լուսամփոփներ (ներառյալ լուսամփոփների համար 
կարկասային հաղորդալարային շրջանակները), կլոր ապակե (լուսամփոփներ) և 
համանման ապրանքներ 

- հարդարման տարրեր ջահերի համար, ինչպես գնդեր, կախոցներ մարգարտի ձևով, 
ծաղիկների տեսքով, այլ կախոցներ, ոչ մեծ թիթեղներ և համանման ապրանքներ, 
նույնականացվող ըստ իրենց չափերի, ամրակման կամ միացման սարքվածքների 

- 27.40.22 – 27.40.25, 27.40.32 – 27.40.39.34 ենթադասերում ներառված 
լուսատուների և ամրանների այլ նույնականացվող մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

  

Գեղազարդ լուսատուների զարդարման համար կիրառվող ապակե 
արտադրատեսակները նախատեսված են լուսացրման համար և այսպիսով, որոշակի 
լուսային էֆեկտի ստացման համար, ընդ որում դրանք հանդիսանում են նաև այն 
լուսային սարքերի զարդեր, որոնց դրանք տեղակայված են, տվյալ դիրքում 
ներառված արտադրատեսակների ոչ էլեկտրական մասերը, որոնք միացված են 
էլեկտրական մասերին նույնպես ներառվում են տվյալ դիրքում 

Բացառվում է` 

- իմպուլսային լամպերի մասերը և պարագաները (26.70.19) 

- առանձին գոյություն ունեցող և մատակարվող էլեկտրական ամրանները 
(օրինակ`անջատիչներ, ամրակապեր լուսատուների, ճկուն քուղեր, խրոցակներ, 
տրանսֆորմատորներ, մեկնարկիչներ, բալաստային դիմադրություններ) (27.12.2) 

- լամպերի համար կտորից, հելունով հյուսած պատրույգները (13.96.16) 

- ապակե գնդիկները և ապակուց զվարճալի արդուզարդեղենը (օրինակ` 
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եզրազարդեր), բաղկացած թելի վրա հավաքած ապակե գնդիկներից (նախատեսված 
նաև լուսամփոփների ձևավորման համար) (23.19.26) 

27.40.42.300 Մասեր շարժական էլեկտրական սարքավորանքի լուսավորման 27.40.21 ենթադասի 

27.40.42.500 Մասեր (բացի ապակե և պլաստմասսե) լուսատուների, լուսավորման սարքավորանքի 
և համանման արտադրատեսակների  

27.40.9 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.40.99 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.40.99.000 Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

27.5 Կենցաղային սարքեր 

27.51 Կենցաղային էլեկտրասարքեր 
 
Տվյալ հատվածը ներառում է` 

- մեքենաներ, սարքավորանք, նախատեսված նյութերի վրա ջերմային և 
մեխանիկական ազդեցության համար, նյութերի հետ տարբեր գործողություններ 
(բեռնում-բեռնաթափում, փոշեպատում, կշռում, փաթեթավորում) կատարելու համար 

- էներգիայի կերպափոխման համար նախատեսված մեքենաների և սարքերի 
մեխանիկական մասեր, հատուկ պատրաստված մասեր 

- հատուկ սարքավորանք բեռնատար և մարդատար տրանսպորտի համար 

- զենք և ռազմամթերք 

- շարժիչներ, տուրբիններ, պոմպեր, ճնշակներ, մեխանիկական փոխանցումների 
տարրեր 

- վառարաններ, վառարանի հրածորաններ, սառնարանային և օդափոխման 
սարքավորանք, ընդհանուր նշանակության մեքենաներ (փաթեթավորման, 
փաթաթման) 

- մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսության համար, հաստոցներ և այլ 
մասնագիտացված սարքավորանք մետաղագործության, օգտակար հանածոների 
արդյունահանման, սննդի արդյունաբերության, մանածագործվածքի, 
թաղանթանյութ-թղթի, պոլիգրաֆիական արդյունաբերության, ռետինե և 
պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրության համար 

-էլեկտրական և ոչ էլեկտրական կենցաղային գործիքներ 
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- նշված մեքենաների և սարքերի արտադրության, տեղակայման, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման համար ծառայություններ 

 
Բացառվում է` 

- հաշվիչ սարքավորանքը (28) 

- էլեկտրասարքավորանքը (27, 29) 

- էլեկտրաշարժիչները 

- ռադիո, կապի և հեռուստատեսային սարքերը (27) 

- օպտիկական գործիքները և սարքավորումները (26) 

- տրանսպորտային միջոցները և սարքավորանքը (29 և 30) 

27.51.1 Սառնարաններ և սառնախցիկներ. լվացքի մեքենաներ. էլեկտրական ծածկոցներ. 
օդափոխիչներ 

27.51.11 Սառնարաններ և սառնախցիկներ կենցաղային 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կենցաղային սառնարաններ և սառցարաններ  

 Կիրառելի են 28.25.13 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 

 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են սառնարանային և սառցարանային 
կայանքներ, որոնք կարող են պահպանել ցածր ջերմաստիճան (00C կամ ցածր) 
ջերմության կլանման շնորհիվ, հեղուկ գազի (ամոնիակ, հալոգեն ածխածին), ջրի, 
ցնդող հեղուկի միջոցով: 

- սառնարաններ սեղմումային տեսակի, որոնց հիմնական մասերն են ճնշակը, որում 
գոլորշիչից ստացած գազը ճնշման տակ տրվում է կուտակչին, որում գազը 
սառեցվում և վեր է ածվում հեղուկի և գոլորշիչը` որում սառուցիչը արագ 
գոլորշանալով, կլանում է շրջապատի օդի ջերմությունը. նավային սառնարաններում 
ճնշակն ու կուտակիչը բացակայում են 

- սառնարաններ կլանման տեսակի, որոնցում ճնշակի փոխարեն օգտագործվում է 
«գեներատոր», որտեղ ջրի, ամոնիումով խտացված լուծույթը տաքացվում է, գազը 
դուրս է գալիս և ճնշման տակ և հավաքվում կուտակչում, այս պարբերությանը 
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հետևում է ընդարձակման և սառեցման պարբերությունը  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, լրակազմված 
գոլորշիչներով կամ առանց դրանց, որում ճնշակը և կուտակիչը տեղակայված են 
ընդհանուր հիմքի վրա  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` ավտոնոմ կլանիչ հանգույցներ (տեղադրվում են 
կենցաղային սառնարաններում և այլ սառնարանային պահարաններում) 

- սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, որոնցում 
սառնարանային ագրեգատները կամ դրանց գոլորշիչները (օժանդակ հանգույցներով 
կամ առանց դրանց) ներկառուցված են պահարանների կամ այլ կահույքի մեջ,  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` կենցաղային սառնարաններ, սառնարանային 
ցուցափեղկեր, վաճառասեղաններ, ջրի, պաղպաղակի սառեցված մթերքի պահման 
բեռնարկղերը և այլն 

- սառնարաններ կլանման տեսակի` մեծ չափերի սառնարանային կայանքներ, որոնց 
կազմի մեջ մտնում են տարրեր, որոնք միևնույն հիմքի վրա չեն հավաքված և 
ինքնուրույն հանգույցներ, որոնք աշխատում են ուղղակի ընդարձակման սխեմա, 
օգտագործվում են կտոր սառույցի պատրաստման համար, շոկոլադի արագ 
սառեցման համար և այլն 

 - սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, որտեղ որպես 
հովացուցիչ օգտագործվում է հեղուկ գազ, բաղկացած են մեկ կամ ավելի գազի 
խցերից, ջերմապահպանիչից, էլեկտրամագնիսական կափույրից, ղեկավարման 
վահանակից, էլեկտրական անջատիչներից և ծակոտկեն բաժանիչ խողովակից, 
դասակարգվում են այստեղ, եթե տրված են միասին 

- ջերմային պոմպ` հեռացնում է ջերմությունը համապատասխան ջերմության 
աղբյուրից (ստորերկրյա և վերերկրյա արտադրատեսակներ, օդ, ապար) և 
օգտագործելով էներգիայի լրացուցիչ աղբյուր, այդ ջերմությունը վեր է ածում, ավելի 
բարձր ջերմաստիճան ստանալու, ջերմության աղբյուրի, ջերմության փոխանցման 
համար օգտագործվում է ջերմափոխանակիչ հեղուկ, լինում են ճնշումային և կլանման 
տեսակների, ճնշումային պոմպը բաղկացած է գոլորշիչից, ճնշակից և կուտակչից և 
կարող են մատակարարվել մի քանի տարբեր հանգույցներից կազմված սարքի 
տեսքով, այդպիսի սարքերը կոչվում են բազմաբլոկային, կարող են մատակարարվել 
միմյանցից առանձին, օգտագործվում են կենցաղում, շենքերի տաքացման և տաք 
ջուր մատակարարելու համար  

- օդային-ջրային կամ ջրային-օդային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է 
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մթնոլորտից և տաքացնում օդը կան ջուրը 

- ջրա-ջրային կամ ջրա-օդային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է ստորերկրյա 
աղբյուրից կամ ջրային մասսայի մակերևույթից 

- հողա-օդային կամ հողա-ջրային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է հողից, 
նրանում տեղադրված խողովակների համակարգի միջոցով  

Բացառվում է` 

- ոչ կենցաղային սառնարանները և սառցարանները (28.25.13) 

- կենցաղային սառնարանային և սառցարանային սարքավորանքը (27.51.11) 

- աղասառեցուցիչները և ջրային հովացուցիչները, հասարակ ջերմափոխանակման 
տեսակի (25.94.12, 28.25.11) 

- սառնարանները, մեկուսացված պահարանները և այլն, որոնք նախատեսված չեն 
սառնարանային ագրեգատների տեղադրման համար (31.02) 

- դարձափոխային ջերմային պոմպերը, որոնք բաղկացած են էլեկտրաշարժաբերով 
օդափոխիչից և ջերմաստիճանի ու խոնավության փոփոխության սարքերից (28.25.12) 

27.51.11.100 Սառնարաններ-սառցարաններ, համակցված, առանձին արտաքին դռներով 

27.51.11.300 Սառնարաններ կենցաղային 
27.51.11.330 Սառնարաններ կենցաղային, բացի ներկառուցվածներից 
27.51.11.350 Սառնարաններ կենցաղային, ներկառուցված 
27.51.11.500 Սառցարաններ ”արկղ” տեսակի, 800 լ-ից ոչ ավելի տարողության 
27.51.11.700 Սառցարաններ ուղղահայաց տեսակի, 900 լ-ից ոչ ավելի տարողության  
27.51.12 Սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամանեղեն (ափսե, բաժակ, գդալ, պատառաքաղ և այլն) լվանալու համար, անկախ 
դրանից, ունեն չորացնող համակարգեր, թե ոչ, էլեկտրական մեքենաներ 
կենցաղային, այդ թվում ամանեղեն լվանալու համար, անկախ էլեկտրացանցի 
սնուցումից (տարածային չափերն են` 65 սմ լայնք, 95 սմ բարձրություն, 70 սմ 
երկարություն, իսկ եթե դրվում են սեղանի կամ վաճառասեղանի վրա, ապա այս 
չափերը զգալիորեն փոքր են) 

 Կիրառելի են 28.28.21 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 
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Բացառվում է` 

- ոչ կենցաղային ամանեղեն լվանալու մեքենաները (28.29.21) 

27.51.12.000 Սպասք լվանալու կենցաղային մեքենաներ  
27.51.13 Լվացքի մեքենաներ և հագուստը չորացնող մեքենաներ, կենցաղային 

 
 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- կենցաղային ոչ մեծ տարողության լվացքի մեքենաներ և սպիտակեղենի չորացման 
համար մեքենաներ, այդ թվում թմբկային-գլանային մեքենաներ` գլանի կամ թմբուկի 
10 կգ-ից ոչ ավել տարողությամբ չոր սպիտակեղենի համար, իսկ ջրի ծավալը պետք է 
լինի 120 լ-ից ոչ ավել, 150 լ-ից ոչ ավել թիակավոր մեխանիզմներով կամ 
խառնիչներով թմբկային-գլանային մեքենաների համար, 200 լ-ից ոչ ավել 
բաբախիչներով գլանային լվացքի մեքենաների համար և 250 լ-ից ոչ ավել ցողիչ 
համակարգով գլանային լվացքի մեքենաների համար: 

 Ծավալների որոշման համար հաշվի է առնվում թմբկավոր մեքենաների 
համար` թմբուկների կողերի քանակը, գլանային մեքենաների համար` գլանի ոչ լրիվ 
խորությունը, երբ ջրի մակարդակը պետք է լինի գլանի ամբողջ խորությունից 10 սմ 
պակաս 

- լվացքի մեքենաներ գլանային տեսակի, թիակավոր մեխանիզմներով, 
բաբախիչներով և խառնիչներով 

- լվացքի մեքենաներ թմբկային տեսակի քամող սարքերով 

- համակցված լվացքի մեքենաներ, որոնցում լվացող, թմբկային կամ գլանային 
սարքերը միացված են մի հենամարմնի մեջ քամող սարքի հետ, որը դասակարգված 
է 28.29.41 ենթակարգում 

 

Բացառվում է` 

- 28.94.22  ենթակարգի լվացքի և չորացնող մեքենաները  

27.51.13.300 Մեքենաներ լվացքի, լրիվ ավտոմատ, չոր սպիտակեղենի 10 կգ-ից ոչ ավել 
տարողության 

27.51.13.500 Մեքենաներ լվացքի ոչ ավտոմատ, չոր սպիտակեղենի 10կգ-ից ոչ ավել տարողության 

27.51.13.700 Մեքենաներ չորացնող, չոր սպիտակեղենի 10 կգ-ից ոչ ավել տարողության 
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27.51.14 Էլեկտրական ծածկոցներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական վերմակներ 

 

Բացառվում է` 

- վերմակները առանց էլեկտրական տաքացման (13.92.11) 

27.51.14.000 Էլեկտրական ծածկոցներ  
27.51.15 Օդափոխիչներ, օդաքաշ և ներհոս-օդաքաշ պահարաններ, կենցաղային 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սենյակային օդափոխիչներ, որոնք տեղակայվում են առաստաղին, պատին, 
լուսամուտին, սեղանի վրա և այլն 

 Կիրառելի են 28.25.1 կարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 

- խոհանոցային օդաքաշ պահարաններ օդափոխիչի հետ, որոնք տեղակայվում են 
տան խոհանոցում, ռեստորաններում, ճաշարաններում, հիվանդանոցներում և 
օդաքաշման պահարաններ լաբորատորիաների համար և օդաքաշ պահարաններ 
օդափոխիչի հետ լաբորատորիաների և արդյունաբերական նպատակների համար 

Բացառվում է` 

- 28.25.1 կարգի օդափոխիչները  

- 27.51.15 ենթակարգի օդաքաշ պահարանները  

27.51.15.300 Օդափոխիչներ 
27.51.15.500 Պահարաններ օդաքաշ, օդափոխիչով, 120 սմ-ից ոչ ավել հորիզոնական չափի 
27.51.2 Այլ էլեկտրական կենցաղային սարքեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

27.51.21 Էլեկտրամեխանիկական կենցաղային սարքեր, ներսարքված էլեկտրաշարժիչով  
 
 

 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով կենցաղային մեքենաներ կամ այսպես կոչված 
կենցաղային հարմարանքներ, որոնք նույնականացվում են դրանց տեսակին 
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համապատասխան մեկ կամ մի քանի բնութագրերով, օրինակ` ծավալը, հզորությունը, 
չափերը, կառուցվածքը (բնութագրերի գնահատման չափանիշը հանդիսանում է 
միայն տնային պայմաններում աշխատելու պայմանը) 

- փոշեկուլներ, ներառյալ պտտվող խոզանակներ ունեցող փոշեկուլները, և գորգեր 
թափ տվող սարքավորումները (փոշին հավաքվում է ներքին կամ արտաքին փոշու 
հավաքման պարկում, իսկ մաքրված օդն օգտագործվում է շարժիչի հովացման 
համար) 

- հատակափայլիչներ, անկախ դրանց սարքավորվածությունից մոմով փայլեցնող 
սարքով կամ մոմ հալեցնող տաքացուցիչ սարքով 

- հարմարանքներ սննդամթերքի աղալու համար և խառնիչներ` մսաղացներ, որոնք 
օգտագործվում են նաև ձուկ, մրգեր, բանջարեղեն աղալու համար, 
բազմանպատակային աղացներ սուրճ, գարի, ցորեն և այլն աղալու համար, 
խառնիչներ պաղպաղակ, խմոր խառնելու համար և այլն 

- հյութամզիչներ մրգերի կամ բանջարեղենի համար 

- անսահմանափակ արտադրատեսակների կատեգորիա, որոնց քաշը չի 
գերազանցում 20 կգ-ը, այդ թվում` 

- հարմարանքներ լվացման, հղկատաշման կամ հատակը պատող շերտերի 
հեռացման համար, հարմարանքներ հատակը մաքրելուց հետո կեղտոտ ջուրը կամ 
օճառի փրփուրը վակուումի օգնությամբ հեռացնելու համար 

- հարմարանքներ հատակի վրա փայլեցնող նյութեր ցրցայտման համար, նախքան 
այն փայլեցնելը, որոնք, որպես օրենք, ունեն տաքացուցիչ մոմ հալեցնելու սարք  

- կարտոֆիլամաքրիչներ, կարտոֆիլակտրիչներ և այլն 

- բազմատեսակ կտրիչներ, օրինակ` մսի, երշիկի, բեկոնի, պանրի, հացի, մրգի, 
բանջարեղենի 

- դանակներ սրող կամ մաքրող հարմարանքներ  

- հարմարանքներ խոհանոցային թափոնների օգտահանման համար, ամրացվում են 
լվացարանների վրա և նախատեսված են թափոններն աղալու համար 

- էլեկտրական ատամմաքրիչներ 

- էլեկտրական հարմարանքներ ձեռնեղունգների կամ ոտնեղունգների ստածման 
համար, հանդերձված ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, որն էլեկտրական լարով 
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միացվում է էլեկտրական սնուցմանը 

- սարքավորանք, ներկայացված տվյալ ենթակարգի հարմարանքների հետ, հաճախ 
փոխարինվող հանգույցների հետ լրակազմված, օրինակ` փոշեկուլներ 
խոզանակների, փոշեցիրների հետ (դրանց միջոցով կարելի է կատարել փոշեկուլին 
ոչ հատուկ գործողություններ), սննդի խառնիչներ, որոնք կարելի է օգտագործել 
կտրտման, աղալու, փրփրեցման համար և այլն  

 

Բացառվում է` 

- ինքնավար էլեկտրաշարժիչից սնուցվող շարժաբերով և համանման 
հարմարանքները, որոնք սակայն նախատեսված են արդյունաբերական 
կիրառության համար, օրինակ` սննդի արդյունաբերությունում, խողովակների 
մաքրման համար և այլն (27.51.22  և այլն) 

- օդափոխիչները և օդափոխիչ կամ վերաշրջանառության պահարանները, 
օդափոխիչի հետ, անկախ այն բանից, զտիչ ունեն թե ոչ (27.51.15) 

- սառնարանները (27.51.11) 

- հոլովակային և այլ արդուկման մեքենաները (28.29.42 կամ 28.94.21)  

- հագուստի չորացման համար կենտրոնախուսակները (28.29.41) և կենցաղային 
լվացքի մեքենաները (27.51.13) 

- ամանեղեն լվանալու մեքենաները (27.51.12) 

- խոտհնձիչները (28.30.40) 

- յուղհարիչները (28.93.12) 

- վակուումային տեսակի հարմարանքները, որոնք նախատեսված են ձիերի, խոշոր 
եղջերավոր անասունների խնամքի համար, եթե նույնիսկ կարող են կիրառվել 
ախոռների պատերը մաքրելու համար (28.30.86) 

- առանց չոր մաքրման կիրառության, գորգերը տեղում մաքրելու սարքերը, որոնք 
նախատեսված են հասարակական վայրերում օգտագործելու համար, օրինակ` 
հյուրանոցներում, գրասենյակներում, հիվանդանոցներում, դպրոցներում և այլն 
(28.94.22) 

- կարի մեքենաները (28.94.40) 
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- մազերի հեռացման համար սարքերը (27.51.22) 

- էլեկտրատաքացման կենցաղային սարքերը (27.51.22 – 27.51.29) 

- մերսման հարմարանքները (32.50.21) 

27.51.21.100 Փոշեկուլներ կենցաղային 
27.51.21.130 Փոշեկուլներ կենցաղային, 110 Վ-ից ոչ պակաս լարման 
27.51.21.150 Փոշեկուլներ կենցաղային, 110 Վ-ից պակաս լարման 
27.51.21.300 Հատակափայլիչներ կենցաղային 
27.51.21.400 Մսաղացներ կենցաղային 
27.51.21.500 Օգտահանիչներ թափոնների, խոհանոցային 
27.51.21.600 Սրճաղացներ կենցաղային 
27.51.21.700 Խառնիչներ, սննդամթերքի մանրատիչներ և հյութամզիչներ 
27.51.21.900 Սարքեր էլեկտրական կենցաղային, այլ 
27.51.22 Ածելիներ, մազահեռացման կամ մազերի խուզման սարքեր, ներսարքված 

էլեկտրաշարժիչով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական ածելիներ, որոնք լրակազմված են մկրատներով (չոր ածիլման 
համար), սորատված կամ ճեղքավոր թիթեղի ներսի կողմից շրջանային կամ 
հետընթաց-առաջընթաց շարժում են կատարում ֆրեզներ կամ սայրեր, որոնք կտրում 
են թիթեղի արանքն ընկած մազերը 

- մեքենաներ մազերի խուզման համար, ունեն սանրատիպ մետաղական սայրեր, 
որոնցից մեկն անշարժ է, իսկ մյուսը կատարում է առաջընթաց-հետընթաց շարժում և 
կտրում արանքներն ընկած մազերը կամ բուրդը, եթե ոչխար են խուզում 

- էլեկտրամեխանիկական սարքեր ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, մազերի 
հեռացման նամար` պտտվող մանրահոլովակի կամ մետաղական պարույրի միջոցով 
բռնում են մազերը և պոկում արմատների հետ միասին, օգտագործում են նաև 
դեպիլյատորական գլխիկներ, դեպիլյատորական անիվների հավաքակազմով 

 

Բացառվում է` 

- մազերի խուզման մեքենաները, որոնք հանդերձված են ինքնավար 
էլեկտրաշարժիչից աշխատող շարժաբերով (միացված են ճկուն լիսեռով) (25.71.13) և 
էլեկտրաշարժիչը, անկախ ճկուն լիսեռի առկայությունից (27.11) 
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- էլեկտրական ածելիների և մազ խուզող մեքենաների մասերը (27.51.30) 

27.51.22.300 Էլեկտրական ածելիներ 
27.51.22.500 Մեքենաներ էլեկտրական, մազերի կտրման համար և հարմարանքներ, 

ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, մազերի հեռացման համար  
27.51.23 Էլեկտրաջերմային սարքեր մազահարդարման կամ ձեռքերի չորացման համար. 

էլեկտրական արդուկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մազերի չորացման թասակներ, մազերի չորուցիչներ, որոնք ունեն ատրճանակի 
նման բռնակ և ներկառուցված օդափոխիչ 

- վարսափաթթուկներ և էլեկտրական հարմարանքներ մազերի մշտագանգուր 
գալարացման համար, տաքացուցիչներ գալարացման ունելիների համար 

- ջերմային էլեկտրական չորուցիչներ ձեռքերի համար, անկախ այն բանից, թե որտեղ 
են նրանք կիրառվում` կենցաղում, արտադրության մեջ, թե գրասենյակներում 

- արդուկներ բոլոր տեսակների, անկախ օգտագործման տեղից (կենցաղ, կարի 
արհեստանոց և այլն). անթել արդուկներ, որոնք բաղկացած են տաքացուցիչ տարրից 
և ստենդից, որը միացված է էլեկտրացանցին, արդուկը տաքանում է միայն ստենդի 
վրա դրված վիճակում 

- արդուկներ բոլոր տեսակների, անկախ օգտագործման տեղից (կենցաղ, կարի 
արհեստանոց և այլն). էլեկտրական շոգեմշակման արդուկներ, անկախ նրանից ունեն 
ջրի պահեստարան, թե նախատեսված են շոգեխողովակին միացնելու համար 

27.51.23.100 Չորուցիչներ էլեկտրական, մազերի 
27.51.23.130 Թասակներ մազերի չորացման համար  
27.51.23.150 Չորուցիչներ էլեկտրական, մազերի համար, այլ 
27.51.23.300 Սարքեր մազերի հարդարման և գալարացման համար  
27.51.23.500 Չորուցիչներ էլեկտրական, ձեռքերի համար, ջերմային  
27.51.23.700 Արդուկներ էլեկտրական 
27.51.23.730 Արդուկներ էլեկտրական, շոգեխոնավացմամբ 
27.51.23.750 Արդուկներ էլեկտրական, այլ 
27.51.24 Այլ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով կենցաղային մեքենաներ կամ այսպես կոչված 
կենցաղային հարմարանքներ, որոնք նույնականացվում են դրանց տեսակին 
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համապատասխան մեկ կամ մի քանի բնութագրերով, օրինակ` ծավալը, հզորությունը, 
չափերը, կառուցվածքը (բնութագրերի գնահատման չափանիշը հանդիսանում է 
միայն տնային պայմաններում աշխատելու պայմանը) 

- էլեկտրական հարմարանքներ ձեռնեղունգների կամ ոտնեղունգների ստածման 
համար, հանդերձված ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, որն էլեկտրական լարով 
միացվում է էլեկտրական սնուցմանը 

- սարքավորանք, ներկայացված տվյալ ենթակարգի հարմարանքների հետ, հաճախ 
փոխարինվող հանգույցների հետ լրակազմված, օրինակ` փոշեկուլներ 
խոզանակների, փոշեցիրների հետ (դրանց միջոցով կարելի է կատարել փոշեկուլին 
ոչ հատուկ գործողություններ), սննդի խառնիչներ, որոնք կարելի է օգտագործել 
կտրտման, աղալու, փրփրեցման համար և այլն  

 

Բացառվում է` 

- ինքնավար էլեկտրաշարժիչից սնուցվող շարժաբերով և համանման 
հարմարանքները, որոնք սակայն նախատեսված են արդյունաբերական 
կիրառության համար, օրինակ` սննդի արդյունաբերությունում, խողովակների 
մաքրման համար և այլն (27.51.22 և այլն) 

- օդափոխիչները և օդափոխիչ կամ վերաշրջանառության պահարանները, 
օդափոխիչի հետ, անկախ այն բանից, զտիչ ունեն թե ոչ (27.51.15) 

- սառնարանները (27.51.11) 

- հոլովակային և այլ արդուկման մեքենաները (28.29.42 կամ 28.94.21)  

- հագուստի չորացման համար կենտրոնախուսակները (28.29.41) և կենցաղային 
լվացքի մեքենաները (27.51.13) 

- յուղհարիչները (28.93.12) 

- վակուումային տեսակի հարմարանքները, որոնք նախատեսված են ձիերի, խոշոր 
եղջերավոր անասունների խնամքի համար, եթե նույնիսկ կարող են կիրառվել 
ախոռների պատերը մաքրելու համար (28.30.86) 

- առանց չոր մաքրման կիրառության, գորգերը տեղում մաքրելու սարքերը, որոնք 
նախատեսված են հասարակական վայրերում օգտագործելու համար, օրինակ` 
հյուրանոցներում, գրասենյակներում, հիվանդանոցներում, դպրոցներում և այլն 
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(28.94.22) 

- կարի մեքենաները (28.94.22) 

- մազերի հեռացման համար սարքերը (27.51.22) 

- էլեկտրատաքացման կենցաղային սարքերը (27.51.22 – 27.51.29) 

- մերսման հարմարանքները (32.50.21) 

27.51.24.200 Սրճեփներ էլեկտրական կամ էլեկտրաթեյնիկներ, կենցաղային 
27.51.24.300 Տաքացուցիչներ ափսեների և սննդի համար, կենցաղային 
27.51.24.900 Տապակիչներ (ճարպաջեռոցներ) և սարքեր էլեկտրաջեռուցիչ կենցաղային, այլ 
27.51.24.910 Տապակիչներ (ճարպաջեռոցներ) կենցաղային 
27.51.24.990 Սարքեր էլեկտրաջեռուցիչ կենցաղային, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
27.51.25 Էլեկտրաջեռուցիչներ հոսանուտ կամ կուտակային տեսակի և եռոցներ  

 
Տվյալ ենթակագում դասակարգվում են` 

- հոսող ջրի և անոթներում ջրատաքացուցիչներ, էլեկտրական ջրեռուցիչներ, որոնք 
արտադրում են տաք ջուր կամ տաք ջուր և ցածր ճնշման գոլորշի միաժամանակ 

- «հեյզերային» տաքացուցիչներ, որոնցում ջուրը տաքանում է անցնելով սարքի միջով 

- ջրային տաքացուցիչներ կուտակման, որոնք ջերմամեկուսացված պահեստարաններ 
են տաքացման սուզման տարրերով, ջուրը դրանցում տաքանում է աստիճանաբար 

- տաքացուցիչներ կրկնակի գործողության, որոնցում ջուրը տաքացվում է կամ 
էլեկտրական հոսանքով կամ ջրատաքացման համակարգին միանալով, որն 
աշխատում է վառելիքով 

- ջրեռոցներ էլեկտրոդային, որտեղ երկու էլեկտրոդների միջև անցնում է 
փոփոխական էլեկտրահոսանք  

- տաքացուցիչներ ընկղմվող, տարբեր ձևերի և տեսակների, համաձայն դրանց 
նշանակությանը, օգտագործվում են պահեստարաններում, բաքերում և այլն, հեղուկ 
կամ կիսահեղուկ նյութերի տաքացման համար, տեղադրվում են թեյնիկների, 
կաթսաների, լոգնոցների և այլն մեջ, ունեն ուժեղացված պաշտպանական 
պատյաններ, որոնք պաշտպանում են հարվածներից, հեղուկի ներթափանցումից, 
դիէլեկտրիկ և ջերմային լավ հատկություն ունեցող փոշին ամրացնում է էլեկտրական 
դիմադրությունը պատյանի մեջ և մեկուսացնում այն էլեկտրականորեն  

- էլեկտրասարքավորում ջրի եռացման համար 
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Բացառվում է` 

- մշտապես պահեստարաններում, բաքերում կամ ուրիշ անոթներում տեղակայված 
ընկղմվող տաքացուցիչներ (28.29.4) 

- կենտրոնական ջեռուցմանէլեկտրական կաթսաները (25.21.12) 

- էլեկտրատաքացմամբ շոգեկաթսաները և գերտաքացումով ջրի կաթսաները 
(25.30.11) 

27.51.25.300 Ջրատաքացուցիչներ էլեկտրական արագ գործողության (ոչ իներցիական) 
27.51.25.500 Ջրատաքացուցիչներ էլեկտրական, այլ 
27.51.25.700 Էլեկտրաեռոցներ ընկղմվող 
27.51.26 Օդատաքացուցիչ էլեկտրասարքեր և հողի տաքացման համար էլեկտրասարքեր 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգում են` 

- էլեկտրատաքացման սարքեր սաունաների համար և էլեկտրական մարտկոցներով 
սնվող հարմարանքներ, որոնք նախատեսված են ավտոմեքենաների դռների 
փականների տաքացման և ապասառեցման համար` փոքրածավալ սարքեր, որոնք 
սարքավորված են լուսավորման լամպով, աշխատանքային տեղը լուսավորելու 
համար 

- տաքացնող էլեկտրասարքավորանք կուտակչային տեսակի, որոնցում էլեկտրական 
տարրերը տաքացնում են պինդ նյութ (օրինակ` աղյուս) կամ հեղուկ, որոնք 
ջերմություն են կուտակում, որն հետո ըստ պահանջի արտածվում է դեպի մթնոլորտ 

- էլեկտրական բուխարիներ (օդափոխիչով կամ ճառագայթումով տաքացուցիչներ), 
ներառյալ պարաբոլային անդրադարձիչներով և ներկառուցված օդափոխիչներով, 
տեղափոխվող տաքացուցիչներ 

- էլեկտրական մարտկոցներ, որոնցում էլեկտրական տարրերը տաքացնում են 
հեղուկը (օրինակ`յուղ), որը շրջանառություն է կատարում մարտկոցում և ջերմություն 
արտածում է դեպի շրջակա միջավայր 

- տաքացուցիչներ ջերմափոխանցումային տեսակի, որոնք ջերմություն են հաղորդում 
ջերմային հոսանքների միջոցով, որ, երբեմն, ստեղծվում է օդափոխիչի միջոցով 

- տաքացուցիչ վահաններ առաստաղին կամ պատին տեղադրելու համար, ներառյալ 
ենթակարմիր ճառագայթման վահանները հասարակական վայրերի, փողոցների 
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տաքացման համար և այլն 

- տաքացուցիչներ մեքենաների, երկաթուղային մարդատար վագոնների, թռչող 
սարքերի համար և այլն 

- սարքավորանք փողոցի ծածկույթը տաքացնելու համար, սառցակալումը կանխելու 
համար և սարքավորանք հողի տաքացման համար, բույսերի աճն արագացնելու 
համար, դրանց տաքացման տարրերը թաղվում են հողի մեջ 

- տաքացուցիչներ ավտոմեքենաների համար, որոնք դրվում են մեքենայի տակ, 
սառած շարժիչը գործարկելու համար 

 

Բացառվում է` 

- տաքացուցիչները ապակիների սառույցը հալեցնելու և քրտնելու դեմ 
հարմարանքները 

- կենտրոնական ջեռուցման էլեկտրական կաթսաները (25.21.12) 

27.51.26.300 Էլեկտրասարքեր ջեռուցիչ, կուտակչային (մարտկոցներ ջերմակուտակիչ) 
27.51.26.500 Մարտկոցներ հեղուկային, էլեկտրական ջերմափոխանցիչներ և էլեկտրաջերմային 

օդափոխիչներ 
27.51.26.530 Սարքեր էլեկտրական, ջեռուցիչ շրջապտտական (մարտկոցներ հեղուկային) 
27.51.26.550 Ջերմափոխանցիչներ էլեկտրական  
27.51.26.570 Սարքեր ջեռուցիչ, ներկառուցված օդափոխիչներով (էլեկտրական 

ջերմաօդափոխիչներ) 
27.51.26.900 Սարքեր էլեկտրական ջեռուցիչ, այլ 
27.51.27 Միկրոալիքային վառարաններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- միկրոալիքային վառարաններ  

Բացառվում է` 

- միկրոալիքային վառարանների մասերը (27.51.30) 

27.51.27.000 Միկրոալիքային վառարաններ 
27.51.28 Այլ վառարաններ. եփման կաթսաներ, խոհանոցային սալեր, եփման պանելներ. 

թավաներ, գրիլներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- վառարաններ և եփելու սարքեր, սալօջախներ, բովիչներ և բովող սարքեր, օրինակ` 
էլեկտրական դիմադրությամբ, ջերմափոխանցումային տեսակի, ենթակարմիր, 
բարձր հաճախականային ինդուկցիոն տեսակի, գազաէլեկտրական հարմարանքներ 

- գրիլներ և ռոստերներ 

- էլեկտրասալեր, որոնք բաղկացած են ջեռոցային պահարանից և օջախի հարթակից, 
կարող են ներառել միկրոալիքային տարր կամ գրիլ 

 

Բացառվում է` 

- միկրոալիքային վառարանները (27.51.27) 

- սննդի պատրաստման և տաքացման համար սալերը և այլ սարքերը, որոնք 
պատրաստված են սև մետաղներից կամ պղնձից, ոչ էլեկտրական (27.52.11) 

- կենցաղում չօգտագործվող սննդի պատրաստման կամ տաքացման համար 
ջերմաէլեկտրական սարքերը, որոնք (28.30.1) 

- 27.51.28 ենթակարգի հարմարանքների մասերը (27.51.30) 

27.51.28.100 Էլեկտրասալիկներ` ջեռոցային պահարան և օջախահարթակ պարունակող 
27.51.28.300 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի 

տաքացման համար, կենցաղային 
27.51.28.330 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի տաքացման 

համար, կենցաղային, ներկառուցված 
27.51.28.350 Էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և օջախահարթակներ, սննդի 

տաքացման համար, կենցաղային, այլ 
27.51.28.500 Գրիլներ և ռոստերներ, կենցաղային 
27.51.28.700 Վառարաններ էլեկտրական կենցաղային, ներկառուցված 
27.51.28.900 Վառարաններ էլեկտրական կենցաղային, այլ 
27.51.29 Էլեկտրական տաքացուցիչ դիմադրություններ  

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- էլեկտրական դիմադրություններ տաքացման համար, անկախ սարքերի կամ 
սարքավորանքի դասակարգումից, որոնցում նրանք օգտագործվում են, ձողերի, 
չորսվակների, թիթեղների կամ հատուկ նյութից պատրաստված լարերի կտորների 
տեսքով, որոնք շիկանում կամ տաքանում են, երբ միջով հոսանք է անցնում: 
Լարային դիմադրությունները հավաքվում են մեկուսիչ տարրերի վրա կամ փափուկ, 
մեկուսիչ միջուկի վրա: Եթե լարը հավաքված չէ մի որևէ հիմքի վրա, ապա այն 
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դասակարգվում է այստեղ, միայն թե կտրված լինի հավասար կտորների և 
պարուրված կամ այլ ձև տրված լինի, որով կարելի է ենթադրել, որ այն տաքացուցիչ 
տարր է: Նույնը վերաբերվում է չորսվակներին, ձողերին և թիթեղներին: 
Դասակարգվում են նաև մալուխներ, մետաղալարեր (ժապավենային, մեկուսիչի մեջ), 
որոնք նախատեսված են առաստաղների, պատերի, խողովակաշարերի, 
բեռնարկղերի և այլն տաքացման համար: 

 

Բացառվում է` 

- դիմադրությունները, եթե հավաքված են այլ տարրերի հետ և դասակարգվում են 
որպես համապատասխան մեքենաների կամ սարքերի տարրեր, օրինակ` արդուկների 
հիմքերը, էլեկտրական եփող սարքերի տաքացման սալերը (27.51.30) 

- ածխային դիմադրությունները (27.90.13) 

- ապասառցավորողները և ապաքրտինքավորողները, որոնք տեղակայված են 
շրջանակի մեջ, օրինակ` մեքենայի ապակիների համար (27.40.39)  

- մասերը էլեկտրական տաքացման դիմադրությունների (27.51.30) 

27.51.29.000 Էլեկտրական տաքացուցիչ դիմադրություններ  
27.51.3 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մասեր 
27.51.30 Կենցաղային էլեկտրասարքերի մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կտրող գլխիկներ, դանակի սայրեր, սանրաձև սայրեր և այլն 

- սարքերի տարրեր, օրինակ` հիմնային սալեր արդուկների համար, էլեկտրական 
եռոցների սալեր և այլն  

27.51.30.300 Մասեր փոշեկուլների կամ հատակափայլիչների, էլեկտրամեխանիկական, 
կենցաղային 

27.51.30.500 Մասեր մազերի կտրման ածելիների և մեքենաների համար, 
ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

27.51.30.700 Մասեր հարմարանքների, 27.51.21, 29.71.25 - 27.51.24 ենթակարգերի 
27.51.9 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
27.51.99 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
27.51.99.000 Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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27.52 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր 
27.52.1 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր սննդի պատրաստման և տաքացման համար 
27.52.11 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր սննդի պատրաստման և ափսեների 

տաքացման համար, սև մետաղներից կամ պղնձից  
 
27.52.11 և 27.52.12 ենթակարգերում դասակարգվում են սարքեր, որոնք 
նախատեսված են շենքերի տաքացման կամ սննդի տաքացման ջերմություն 
ստանալու համար, օգտագործում են պինդ, հեղուկ կամ գազային վառելիք (բացի 
էլեկտրականությունը) և կիրառվում են տնային պայմաններում, ճամբարներում: 
Դասակարգվում են ըստ դրանց բնութագրական հատկանիշների, օրինակ` 
ընդհանուր չափերը, կառուցվածքը, առավելագույն ջերմատվությունը, ծավալը և այլն: 
Դրանց բնութագրերի չափանիշն այն է, որ պետք է ունենան կենցաղային 
պահանջները չգերազանցող տվյալներ: Կարող են պատվել նիկելով, պղնձով, արծնով 
և այլն, սարքավորված լինել ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մասերով 
կամ երեսպատվել ջերմակայուն նյութերով:  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վառարաններ, տաքացուցիչներ, հնոցներ և բուխարիներ, որոնք օգտագործվում են 
շենքերի տաքացման համար և այլն 

- գազի և նավթի մարտկոցներ, որոնք պարունակում են տաքացման տարրեր 
համանման նպատակների կատարման համար 

- խոհանոցային սալեր, վառարաններ և եփման խցեր 

- վառարաններ, որոնք պարունակում են տաքացման տարրեր, օրինակ` բովելու, հաց, 
խմորեղեն թխելու համար 

- սպիրտային կամ բոցով վառարաններ, ճամբարային վառարաններ, երթային 
վառարաններ և այլն, գազային հրածորաններ, պլաստիկ տաքացուցիչներ, որոնք 
պարունակում են սարքեր տաքացման տարրերի համար 

- բաքեր ջրի եռացման համար հնոցների հետ կամ ուրիշ տաքացնող տարրերով 

- վառարաններ լրացուցիչ կաթսաներով, կենտրոնական ջեռուցման համար 

- կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր և գործիքներ պղնձից, սննդի պատրաստման, 
շենքերի տաքացման համար (համանման են 28.22.11 և 28.22.13 ենթակարգերի` սև 
մետաղներից պատրաստված սարքերին) 
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Բացառվում է` 

- սարքերը, որոնցում տաքացման համար գազի հետ միաժամանակ օգտագործվում է 
էլեկտրականություն, ինչպես օրինակ` գազի և էլեկտրական տաքացման սարքերով 
սարքավորված եփման խցերը (29.71.28) 

- կենտրոնական ջեռուցման մարտկոցները (25.21.11) 

- օդատաքացուցիչները կամ տաք օդի բաշխիչները (27.52.13) այդ թվում` ալյումինից 
(27.52.12.550 և 27.52.12.570) 

- վառարանները և կաթսաները, որոնք պիտանի չեն տաքացնող տարրերով 
հանդերձման համար (27.52.12) 

- զոդման լամպերը և երթային դարբնոցները (25.73.30) 

- վառարանային բոցամուղները (28.21.13) 

- արդյունաբերական և լաբորատոր վառարաններն ու հնոցները (28.21.13) 

- կենցաղային կամ ոչ կենցաղային ոչ էլեկտրական, ջրի հոսքային կամ կուտակչային 
տաքացուցիչները (28.25.11, 27.52.14) 

- մասնագիտացված սարքերը տաքացման, եփման և այլն համար, որոնք չեն 
օգտագործվում տնային տնտեսությունում, օրինակ` կարտոֆիլի տապակիչները, 
մանրէազերծիչները, չորացման պահարանները և այլն (28.93.15, 28.96.10 կամ 
32.50.11) 

- 27.51.23–27.51.29 ենթակարգերի էլեկտրաջերմային սարքերը 

- 27.52.11 և 27.52.12 ենթակարգերի վառարանների մասերը (բացի 27.52.11.700 
ստորադիրքից) (27.52.20) 

27.52.11.100 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, գազային վառելիքով 

27.52.11.130 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, գազային վառելիքով, ջեռոցի հետ 

27.52.11.150 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման 
և տաքացման համար, գազային վառելիքով, այլ 

27.52.11.300 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, հեղուկ վառելիքով 

27.52.11.500 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով 
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27.52.11.530 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով, խոհանոցային սալեր 

27.52.11.550 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, սև մետաղից, սննդի պատրաստման և 
տաքացման համար, պինդ վառելիքով, այլ 

27.52.11.700 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, պղնձից, սննդի պատրաստման և տաքացման 
համար և դրանց մասեր  

27.52.12 Գազով, հեղուկ կամ պինդ վառելիքով աշխատող այլ կենցաղային սարքեր  
 

կիրառելի են 27.52.11 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 

27.52.12.300 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային վառելիքով 
27.52.12.330 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային վառելիքով, 

արտածման խողովակով 
27.52.12.350 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, գազային վառելիքով, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
27.52.12.500 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ վառելիքով 
27.52.12.530 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ վառելիքով, 

արտածման խողովակով 
27.52.12.550 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, հեղուկ 

վառելիքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
27.52.12.700 Սարքեր ոչ էլեկտրական կենցաղային, այլ, սև մետաղներից, պինդ վառելիքով 
27.52.13 Օդատաքացուցիչներ կամ տաք օդի մատուցման բաշխիչ սարքվածքներ սև 

մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օդատաքացուցիչներ, որոնք օգտագործում են ցանկացած տեսակի վառելիք, նավթ, 
գազ, ածուխ և այլն` ավտոնոմ, անշարժ կամ շարժական տաքացուցիչներ, որոնք 
բաղկացած են այրման խցից և ջերմափոխանակիչից, որը տաքությունը հաղորդում է 
իր միջով կամ կողքի օդին, որ փչվում է օդափոխիչի կամ էլեկտրական շարժաբեր 
ունեցող օդամղման սարքի միջոցով, ունենում են արտածման խողովակ այրումից 
առաջացած գազերը հեռացնելու համար 

- օդատաքացուցիչներ, որոնք օգտագործում են ցանկացած տեսակի վառելիք, նավթ, 
գազ, ածուխ և այլն, անշարժ կամ շարժական, որոնք տաքացված օդը 
անմիջականորեն ցրում են շրջակա միջավայրի մեջ, մարտկոցներից տարբերվում են 
օդափոխիչի կամ օդամղիչի առկայությամբ, որոնց պարունակում են իրենց կազմի 
մեջ և որոնք տաք օդը մղում են դեպի շրջակա միջավայրը, կարող են 
հանդերձավորվել օժանդակ սարքերով, օրինակ` հրածորաններով, կարգավորման 
սարքերով, օդի զտիչներով և այլն 
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- օդաբաշխիչներ տաք օդի համար, որոնք բաղկացած են տաքացման տարրից և 
էլեկտրական օդափոխիչից, որոնք հավաքված են մի հենամարմնի մեջ, որն ունի օդի 
արտածման անցքեր կամ փեղքեր, նախատեսված են կենտրոնական ջեռուցման 
կաթսային միանալու համար, կարող են տեղադրվել հատակին, ամրացվել պատին և 
այլն, կարող են ունենալ թարմ օդի ներծծման սարք, օգտագործվում են բազմազան 
բնագավառներում` կենցաղից մինչև ցորենի չորացումն ամբարներում, մեքենաների 
տաքացման համար և այլն 

- արտադրատեսակներ, որոնք ամբողջապես բնութագրվում են, որպես 
օդատաքացուցիչների կամ տաք օդի բաշխիչների մասեր, օրինակ` 
ջերմափոխանակիչներ, հրածորաններ, օդային կափույրներ, ցանցեր և այլն 

 

Բացառվում է` 

- օդի լավորակման օդաբաշխիչները, խառնուրդն ստացվում է տաք և սառը օդի 
խառնումից, որ տրվում է բարձր ճնշման տակ, սենյակային ջերմապահպանիչի 
ղեկավարմամբ, բաշխիչը կազմված է խառնման խցից և ներթողման երկու 
ծայրափողակներից, որոնք հանդերձված են օդային կափույրներով և ղեկավարվում 
են օդաճնշական շարժաբերի կողմից և այլն (28.99.20) 

- տաք օդի օդաբաշխիչները, որոնցում օգտագործվում է ավտոմեքենայի շարժիչի 
արտադրած ջերմությունը և որոնք անպայման միացված են շարժիչին (28) 

- խողովակները և կցամասերը, որոնք օգտագործվում են կաթսաները որոշ տաք օդի 
օդաբաշխիչներին միացնելու համար (24.2) 

- օդափոխիչները (28.25.20, 27.51.15), ստուգիչ և ավտոմատ կառավարման սարքերը 
(32) և այլն 

27.52.13.000 Օդատաքացուցիչներ կամ տաք օդի մատուցման բաշխիչ սարքվածքներ սև 
մետաղներից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

27.52.14 Ջրատաքացուցիչներ ոչ էլեկտրական, հոսանուտ կամ կուտակային տեսակի  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ջրատաքացուցիչներ ակնթարթային գործողության և ջրային ջերմակուտակիչներ, 
որոնք էլեկտրականություն չեն օգտագործում, ներառյալ արևային էներգիայի 
օգտագործմամբ, կենցաղային կամ արդյունաբերական կիրառության 
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Բացառվում է` 

- համանման սարքերը, որոնք աշխատում են էլեկտրական հոսանքի միջոցով 
(27.51.25) 

27.52.14.000 Ջրատաքացուցիչներ ոչ էլեկտրական, հոսանուտ կամ կուտակային տեսակի  
27.52.2 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ էլեկտրական 

կենցաղային սարքերի մասեր 
27.52.20 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ 

էլեկտրական կենցաղային սարքերի մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վառարանների, սալօջախների, սննդի տաքացուցիչների և համանման ոչ 
էլեկտրական սարքերի մասեր, օրինակ` վառարանների ներքին դարակներ, 
թավաներ, ցանցեր, ափսեների չորուցիչներ, գազի հրածորաններ, նավթի 
հրածորաններ և այլն 

27.52.20.000 Վառարանների, սալերի, ափսեների տաքացուցիչների և համանման ոչ էլեկտրական 
կենցաղային սարքերի մասեր 

27.52.9 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.52.99 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.52.99.000 Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   

27.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանք 
27.90 Այլ էլեկտրական սարքավորանք 

 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- ազդանշանային էլեկտրասարքավորանք` ավտոմայրուղիներում, խճուղիներում և 
փողոցներում, երկաթուղիներում կամ տրամվայի գծերում, ներքին ջրային 
տրանսպորտում, նավակայաններում, նավահանգիստներում և օդակայաններում 
երթևեկության կազմակերպման և հսկման համար 

- ձայնային կամ լուսային ազդանշանային էլեկտրասարքեր (զանգեր, շչոցներ, 
լուսային ցուցատախտակներ, ազդանշանային սարքվածքներ` կոտրվելու, հրդեհվելու 
դեպքերում) 

- էլեկտրամագնիսներ, ներառյալ էլեկտրամագնիսական և հաստատուն մագնիսական 
կոթառներ, կցորդիչներ, արգելակներ, սեղմիչներ կամ բարձրացնող գլխիկներ 
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- էլեկտրամեկուսիչներ և սարքեր մեկուսացման (բացի ապակե և խեցե) 

- մեկուսիչ ամրաններ ` էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի համար (բացի 
խեցե և պլաստմասսե) 

- ածխային և գրաքարային էլեկտրոդներ 

- էլեկտրահաղորդալարային փողակներ և դրանց միացություններ ոչ ազնիվ 
մետաղներից մեկուսիչ նյութի միջադիրով 

- էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր այլ, այդ թվում` մասնիկների արագացուցիչներ, 
ազդանշանների գեներատորներ, ականորսներ, էլեկտրաճայթիչներ 

 

Բացառվում է` 

- լամպերի ապակե անոթները (23.19) 

- ձեռքի էլեկտրափոշեցիրները (28.29) 

27.90.1 Այլ էլեկտրական սարքավորանք և դրանց մասերը 
27.90.11 Էլեկտրական մեքենաներ և հատուկ գործառույթներով էլեկտրական սարքեր  

 
Մասնագիտացված նշանակության էլեկտրական սարքերը և 

սարքավորումները պետք է ունենան անհատական գործառույթներ, տվյալ ենթադասի 
սարքավորանքի մեծամասնությունը կազմված է էլեկտրական ապրանքների և 
մանրամասերի (էլեկտրոնային լամպեր, տրանսֆորմատորներ, կոնդենսատորներ, 
կոճեր (դրոսսելներ), դիմադրիչներ և այլն) հավաքվածքներից և ամբողջովին 
աշխատում է էլեկտրականության սկզբունքով: Տվյալ ենթակարգը ներառում է նաև 
մեխանիկական հատկանիշներ ունեցող էլեկտրական ապրանքները, պայմանով, որ 
այդ հատկանիշները լրացնում են մեքենայի կամ սարքավորանքի էլեկտրական 
գործառույթը 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասնիկների արագացուցիչներ (Վան դե Գրաաֆի արագացուցիչներ, Կոկրոֆտի և 
Ուոլթոնի արագացուցիչներ, գծային արագացուցիչներ, ցիկլոտրոններ, 
բետատրոններ, սինքրոցիկլոտրոններ, սինքրոտրոններ և այլն)` սարքվածքներ` 
լիցքավորված մասնիկներին (էլեկտրոն, պրոտոն և այլն) բարձր կինետիկ էներգիա 
հաղորդելու համար, սովորաբար կազմված են խոշոր կայանքներից (որոնց քաշը 



1934 
 

կարող է հասնել մի քանի հազար տոննայի), պարունակում են մասնիկների աղբյուր, 
արագացուցիչ խցիկ և բարձր հաճախային լարման ստացման, հոսքի կամ 
ռադիոհաճախությունների շեղման սարքվածքներ, մասնիկների արագացումը, 
կիզակետումը և շեղումը ապահովվում է բարձր լարման կամ բարձր հաճախության 
գեներատորներով սնուցվող էլեկտրաստատիկ կամ էլեկտրամագնիսական 
սարքվածքներով (արագացուցիչը և գեներատորները հաճախ զետեղվում են 
ճառագայթումից պաշտպանող էկրանում), հիմնականում կիրառվում են միջուկային 
հետազոտություններում, ռադիոակտիվ նյութերի պատրաստման դեպքում, բժկական 
կամ արդյունաբերական ճառագայթագրությունում, որոշ մթերքների մանրէազերծման 
համար և այլն  

- ազդանշանների գեներատորներ` տրվող հաճախության վրա հայտնի ձևի և 
մեծության էլեկտրական ազդանշանների ստացման համար, ներառում են նաև 
իմպուլսային գեներատորները, պատկերների գեներատորները, տատանվող 
հաճախության գեներատորները 

- ականորսներ` աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է մետաղական առարկային 
մոտենալու դեպքում սարքավորման մեջ ձևավորվող մագնիսական հոսքի 
փոփոխության վրա, համանման դրսևորիչներն օգտագործվում են օրինակ` 
սննդամթերքում, բաց տարածությունում և այլ տեղերում կողմնակի մետաղական 
մարմինների հայտնաբերման, ինչպես նաև հորված խողովակների տեղայնացման 
համար 

- խառնիչ սարքվածքներ` կիրառվում է ձայնագրությունում` երկու կամ ավելի 
խոսափողերից ելքերի միավորման համար (երբեմն միավորվում են ուժեղարարի 
հետ) 

- սարքավորանք աղմկախլացման` կիրառվող ձայնագրող սարքավորման հետ 

- հակասառցապատիչներ և հակագոլորշապատիչներ էլեկտրական դիմադրիչներով` 
թռչող սարքերի, նավերի, գնացքների կամ այլ տրանսպորտային միջոցների համար 

- համաժամիչներ` կիրառվող այն դեպքերում երբ մի քանի գեներատորները սնուցում 
են ընդհանուր շղթան 

- ականային էլեկտրաճայթիչներ, կազմված ձեռքի գեներատորից (ինքնագրգռվող 
գեներատոր) և կոնդենսատորից 

- բարձր կամ միջանկյալ հաճախության ուժեղարարներ (ներառյալ չափիչ 
ուժեղարարները և ալեհավաքային ուժեղարարները) 

- մեքենաներ և սարքավորումներ` գալվանապատման, էլեկտրատարրալուծման կամ 
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էլեկտրաֆորեզի համար  

- անդրամանուշակագույն ճառագայթման սարքավորանք` արդյունաբերական 
կիրառման համար 

- էլեկտրասարքավորանք օզոնի առաջացման և փոշիացման, նախատեսված ոչ 
բուժական (օրինակ` արդյունաբերական, տարածությունների օզոնացման) կիրառման 
համար 

- էլեկտրոնային երաժշտական մոդուլներ` նախատեսված լայն շրջանակի 
ապրանքներում ներկառուցման համար (օրինակ` ժամացույցներում, թասերում, 
շնորհավորական բացիկներում), սովորաբար բաղկացած են էլեկտրոնային 
սխեմայից, դիմադրությունից, բարձրախոսից, սնդիկա-օքսիդային տարրից, 
պարունակում են սևեռված երաժշտական ծրագրեր 

- քարտեր կամ պիտակներ` որոնց գործողությունը հիմնված է մոտեցման վրա և 
էլեկտրոնային քարտեր/պիտակներ, որոնք կարող են ունենալ կամ չունենալ 
մագնիսական շերտ, ղեկավարող քարտերը/պիտակները սովորաբար կազմված են 
ինտեգրալային սխեմայից (հիշողությամբ), որը հնարավորություն է տալիս միայն 
ընթերցել տեղեկատվությունը և կից մամլված ալեհավաքից, աշխատում են 
ալեհավաքում ստեղծվող ազդեցության դաշտի հաշվին (դաշտի բնույթը սահմանված 
է հիշողությունում պարունակվող ծածկագրով), ազդանշանի ձևավորման 
նպատակով, որն այնուհետև ետ է արտացոլվում ընթերցիչում, այդ տիպի 
քարտը/պիտակը տվյալներ չի փոխանցում, էլեկտրաստատիկ ղեկավարող 
քարտերը/պիտակները սովորաբար կազմված են կոճից, որն ակտիվանում է 
ընթերցիչի ազդանշանով և ձևավորում է միկրոսխեմայի, ծածկագրի գեներատորի 
սնուցման լարում, որը կոճից ազդանշանի ստացման դեպքում գեներացնում է 
տվյալները և փոխանցող ալեհավաքի ազդանշանը 

- իոնային իմպլանտատորներ` կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրացման համար 

- էլեկտրոնային պահակային գեներատորներ 

- էկրանավորված էլեկտրաջերմիչներ 

- էլեկտրաստատիկ սարքվածքներ (օրինակ` սանդերքի մեքենաների համար) 

- էլեկտրալյումինեսցենտային սարքվածքներ, սովորաբար շերտերի, 
մեկուսատախտակների, պանելների տեսքով 

- ջերմաէլեկտրական գեներատորներ, բաղկացած են ջերմաէլեկտրական 
(ջերմազույգերի տարբեր թվով) մարտկոցից և ջերմային էներգիայի աղբյուրից 
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(օրինակ` բութան գազ), ինչը թույլ է տալիս առաջացնել հոսանք շնորհիվ Զեեբիկի 
էֆեկտի  

- ստատիկ էլեկտրականությունը վերացնող սարքվածքներ 

- ապամագնիսացման տարրեր 

- հարվածային ալիքի գեներատորներ  

- ենթակարմիր սարքվածքներ, ենթակարմիր ճառագայթների օգնությամբ 
հեռուստատեսային ընդունիչների, տեսաձայնագրիչների և այլ էլեկտրական 
սարքավորանքի հեռակառավարման համար 

- օդանավի թվային գրանցիչներ (գրանցիչներ թռիչքի պարամետրերի)` հրակայուն, 
հարվածակայուն էլեկտրոնային սարքի տեսքով (թռիչքի ընթացքում 
առանձնահատուկ պարամետրերի անընդհատ գրանցման համար)  

- անհաղորդալար ենթակարմիր տարածաձայնային ընդունիչներ` ենթակարմիր 
ճառագայթների օգնությամբ փոխանցվող ռադիոհաղորդումների ընդունման համար, 
որոնք կերպափոխվում են էլեկտրական ազդանշանների և ընդունվում 
ականջակալների միջոցով (որպես տարածաձայնային ազդանշաններ) 

- էլեկտրոնային սարքվածքներ` ձայնային ազդանշանների արտադրման համար, 
կիրառվող որպես էլեկտրակիթառների ծայրամասային սարքվածքներ (օրինակ` 
ձայնի կրկնօրինակում, արձագանքի էֆեկտ և այլն), այդպիսի սարքվածքները 
հաղորդալարերով միացվում են կիթառին և ուժեղարարին, այլ ոչ թե տեղակայվում 
կիթառի հենամարմնում 

- ոչ մեծ էլեկտրոնային սարքվածքներ, տակդիրին չտեղակայվող (անվանվում են նաև 
«միկրոհամակարգիչներ»), սարքավորված են տառային ստեղնաշարով և ուղղանկյուն 
ցուցասարքով, կարող են օգտագործվել բառերի և նախադասությունների կազմման 
համար` այլ լեզվի թարգամանելու նպատակով (ըստ հիշողության ծավալի), միավոր 
հաշվարկների իրականացման համար 

 

Բացառվում է` 

- բետատրոնները և մասնիկների այլ արագացուցիչները, հատուկ հարմարեցված 
ռենտգենյան ճառագայթման առաջացման համար, ներառյալ և այն, որոնք ունեն 
հնարավորություն, ըստ անհրաժեշտության, առաջացնել բետա-ճառագայթներ կամ 
գամմա-ճառագայթներ (26.60.11) 
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- հատուկ կինեմատոգրաֆիայի համար նախատեսված խառնիչ սարքվածքները 
(26.70.17)  

- հեծանիվների կամ շարժիչներով այլ տրանսպորտային միջոցների համար 
էլեկտրասարքավորանքը (27.40.39) 

- էլեկտրաֆորեզի սարքերը (26.52.23) 

- էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներով հանդերձված քարտերը (օրինակ` 
միկրոպրոցեսոր), չիփի տեսքով և որոնք կարող են ունենալ կամ չունենալ 
մագնիսական շերտ (32.10.60) 

- էլեկտրաստատիկ զտիչները կամ էլեկտրամագնիսական ջրազտիչները (28.25.1, 
28.29.1, 28.29.5) 

- կաթի մշակման համար, անդրամանուշակագույն ճառագայթմամբ 
սարքավորումները (28.30.82) 

- տարբեր արտադրատեսակների (մետաղական մանրամասերի) մաքրման համար 
անդրաձայնով սարքավորումները և անդրաձայնային գեներատորները (28.99.39) 

- անդրամանուշակագույն ճառագայթման բժշկական սարքավորանքը (26.60.1) 

- էլեկտրական և ոչ էլեկտրական պարամետրերի կարգավորման համար 
էլեկտրական կարգավորիչները (26.51.70) 

27.90.11.000 Մեքենաներ և սարքավորումներ, էլեկտրական, հատուկ նշանակության, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում  

27.90.12 Մեկուսիչներ էլեկտրական. մեկուսիչ արմատուրներ էլեկտրական մեքենաների և 
սարքավորանքի համար. մեկուսիչ փողակներ էլեկտրալարերի համար 
 
Տվյալ ենթադասը ներառում է` 

- մեկուսիչներ էլեկտրական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

- ամրան մեկուսիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 

Մեկուսիչներն օգտագործվում են էլեկտրական հոսանքի հաղորդալարերի 
ամրակման, պահման կամ ուղղորդման համար, միևնույն ժամանակ դրանք 
մեկուսացնելով միմյանցից, հողից և այլն, կիրառվում են ներսում գցված 
մալուխներում, օրինակ` էլեկտրակապում, հզորության ցանցերում, էլեկտրական 
քարշուժի համակարգերում (երկաթուղի, տրամվայ, տրոլեյբուս և այլն), ինչպես 
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ներքին շինությունների համար կամ որոշ մեքենաներում և սարքերում:  

- կախովի մեկուսիչներ` շարանների տեսքով կիրառվում են հիմնականում արտաքին 
ցանցերի համար և կազմված են մի քանի մեկուսիչ տարրերից, հաղորդիչ մալուխը 
կամ հաղորդալարը սևեռվում է հավաքվածքի հիմքին, որը կախվում է 
համապատասխան հենարանից (հենասյան լծակ, կախովի մալուխ և այլն), ներառում 
են գլխարկային կամ փակաղակային տիպի մեկուսիչները, երկակի փեշավոր, 
կցորդային ձողային և այլ կախովի մեկուսիչները (օրինակ` գնդի, զանգի, հոլովակի և 
այլնի ձևով) (երկաթուղիների, տրոլեյբուսների, կռունկների և այլնի օդային գծերի 
կամ ալեհավաքների համար)  

- կոշտ մեկուսիչներ` կարող են հանդերձվել նեցուկներով (օրինակ` մետաղական 
կեռերով, ցցաձողերով կամ համանման միջոցներով), կամ կարող են չունենալ 
նեցուկներ, բայց նախատեսվել ցանցային կամ հեռագրային սյուների և այլնի վրա 
տեղադրման համար կամ մեխերի, պտուտակների, հեղույսների միջոցով պատերին, 
առաստաղին, հատակին և այլն ամրացման համար, կարող են ունենալ տարբեր ձևեր 
(օրինակ` պատրաստվել զանգերի, կոների, գլանների, կոճակների, հոլովակների 
ձևով), սևեռված նեցուկով մեկուսիչներ, որոնք կարող են կազմվել երկու կամ ավելի 
տարրերից, առանց նեցուկի մեկուսիչները սովորաբար կազմված են մեկ տարրից 

- ներանցման մեկուսիչներ` կիրառվում են պատերի և այլնի միջով մալուխների կամ 
հաղորդալարերի ուղղորդման համար, ունեն տարբեր ձևեր (օրինակ` կոնի կամ 
երկակի կոնի ձևով, սկավառակային մեկուսիչներ, ագույցներ, խողովակներ և 
խողովակային արմունկներ) 

- երկարաժամկետ օգտագործման համար մեկուսացման, հաղորդալարերի 
պաշտպանության նպատակով կիրառվող մետաղական խողովակներ (օրինակ՝ 
տնային էլեկտրականության անցկացումը), պայմանով, որ դրանք ունեն մեկուսիչ 
նյութից ներքին երեսպատում, կազմված են մեկուսիչ նյութից ներքին խողովակին 
փաթաթած գալարաձև մետաղական շերտից կամ կոշտ մետական խողովակներից 
(սովորաբար երկաթից կամ պողպատից), պատված կամ երեսպատված ներքին 
կողմում՝ մեկուսիչ նյութով (որպես մեկուսիչ նյութ կարող են լինել 
էլեկտրամեկուսացման համար հատուկ լաք, թուղթ կամ ստվարաթուղթ, ռետին, 
պլաստմասսա և այլն), ներառվում են նաև ծայրակցվածքներ, որոնք կիրառվում են 
տվյալ ստորադիրքում ներառված խողովակների միակցման համար [պայմանով որ 
դրանք նույնպես պատրաստված են կրիչ մետաղից և պատված կամ երեսպատված 
են մեկուսիչ նյութով (օրինակ՝ գծային ծայրակցվածքներ, արմունկներ, երեքնակներ և 
խաչարդներ)] 

Բացառվում է` 
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- մեկուսիչ տարրեր, ամրանի, էլեկտրասարքավորանքի, սարքերի կամ մեքենաների 
համար, ամբողջությամբ կազմված մեկուսիչ նյութից (ի լրումն կաղապարման 
ժամանակ ներանցված որոշ աննշան մետաղական բաղադրիչների, որոնք կիրառվում 
են հավաքման համար) (27.90.12) 

- մետաղական եղջյուրներով կամ ապահովիչ էկրաններով կամ այլ սարքվածքներով 
հանդերձված մեկուսիչները (շանթարգելների առաջացման համար) (27.12.10) 

- էլեկտրական, ապակե և խեցե մեկուսիչները 

- ապակե և խեցե մեկուսիչ ամրանները 

- երկարաժամկետ օգտագործման համար կիրառվող չմեկուսացված մետաղական 
խողովակները, (24) 

- էլեկտրական միակցումների համար սեղմակներով հանդերձված ծայրակցվածքները 
(երեքնակները, խաչարդները և այլն) (27.12.1 և 27.12.2) 

- ամբողջությամբ մեկուսիչ նյութից (օրինակ՝ ռետինից, պլաստմասսայից, 
հյուսապատած մանվածքաթելից կամ ապակեթելքային մանվածքից) կազմված 
խողովակները (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից պատրաստված են)  

27.90.12.300 Մեկուսիչներ էլեկտրական, այլ նյութերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.90.12.500 Ամրաններ մեկուսիչ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
27.90.13 Էլեկտրոդներ և էլեկտրատեխնիկայում օգտագործվող այլ արտադրատեսակներ 

գրաքարից կամ ածխածնի այլ տեսակներից  
 
 
Տվյալ ենթադասը ներառում է՝ 

- ածխային էլեկտրոդներ՝ վառարանների համար, ընդհանուր առմամբ ունեն գլանի 
կամ շուղերի ձև, երբեմն դրանցում իրականացնում են արտաքին կամ ներքին 
ակոսներ՝ ապահովելով պարուրակի վրա պահանջվող դիրքով ներս պտտելու 
հնարավորություն 

- զոդման ածխային էլեկտրոդներ, որոնք մեծամասամբ ունենում են շուղերի ձև 

- ածխային էլեկտրոդներ՝ էլեկտրատարրալուծման համար՝ կարող են ունենալ 
թիթեղների, ձողի (ներառյալ՝ ձողեր եռանկյուն լայնակի հատման), գլանի և այլնի ձև, 
նախատեսված են էլեկտրատարրալուծման վաննաներում տեղադրելու կամ կախելու 
համար (կեռերով կամ օղակներով), որոշ տեսակները կարող են ունենալ անցքեր կամ 
արանքներ (օգտագործման ժամանակ դրանցում առաջացող գազերի հեռացման 
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դյուրացման համար) 

- ածխային խոզանակներ՝ կիրառվում են որպես սահուն հպակներ՝ գեներատորների, 
շարժիչների և այլնի համար, որպես հոսանահան (էլեկտրաքարշերի համար) և այլն, 
կարող են պատրաստվել ուղղակի կաղապարման, ինչպես նաև հատվել «ածխային» 
բլոկներից կամ թիթեղներից, որոնք հստակ համապատասխանում են տրված 
չափերին, իսկ մակերևույթները ենթարկվում են մանրազնին մեքենայական մշակման 
(միլիմետրի մի քանի հարյուրերորդական թույլտվածքով), շատ դեպքերում կարող են 
նաև ամբողջությամբ կամ մասնակի պատվել մետաղով կամ հանդերձվել 
միակցիչներով (բարձակներ, մալուխներ, սեղմակներ, զսպանակներ և այլն) 

- ածուխներ աղեղային կամ այլ լամպերի համար՝ սովորաբար ունենում են ձողերի 
կամ մատիտների ձև, երբեմն ունենում են հատուկ կազմությամբ միջաձող՝ աղեղի 
կայունության բարելավման և լուսատվության բարձր ինտենսիվության ապահովման 
համար, կամ բոցին հատուկ գույն տալու համար, ներառում են նաև լամպերի համար 
ածխային թելքեր (էլեկտրական դիմադրություններ) 

- մարտկոցների ածուխներ՝ ըստ մարտկոցի տիպի (որի համար դրանք 
նախատեսված են), դրանք կարող են պատրաստվել ձողերի, թիթեղների, 
խողովակների և այլնի ձևով  

- խոսափողերի ածխային մանրակներ՝ կարող են բաղկացած լինել սկավառակներից 
կամ այլ մանրակներից 

- միակցման տարրեր (ներագույցներ)՝ (վառարանների համար) գրաքարային 
էլեկտրոդների միմյանց միացման համար 

- անոդներ, ցանցեր և էկրաններ (ուղղիչ լամպերի համար)  

- ջերմացման դիմադրիչներ` շուղերի, ձողերի և այլնի ձևով (տարբեր տիպի 
ջեռուցման սարքավորումների համար)  

- դիմադրական սկավառակներ և թիթեղներ (լարման ավտոմատ կայունացուցիչների 
համար) 

- այլ հպակներ կամ էլեկտրոդներ, ածխից  

- գրաքարային էլեկտրոդներ (շանթարգելների համար) 

- հպակներ կառավարման էլեկտրական համակարգերի և ռեոստատների համար 

Տվյալ ենթադասը ներառում է գրաքարից կամ այլ ածխածնից բոլոր 
արտադրատեսակները, որոնք կարելի է ճանաչել ըստ ձևի, չափերի կամ այլ կերպ՝ 
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էլեկտրականությանն առնչվող բնագավառներում կիրառման բնույթի՝ անկախ 
նրանից դրանք պարունակում են մետաղ թե ոչ, արտադրատեսակները ստանում են 
արտամղմամբ կամ կաղապարմամբ (սովորաբար՝ ճնշման տակ) և կազմության 
ջերմամշակմամբ, որն ի լրումն դրա հիմնական բաղկացուցչի (բնական ածուխ, մրուր, 
թորած ածուխ, կոքս, բնական կամ արհեստական գրաքար և այլն) և անհրաժեշտ 
կապակցիչների (խեժ, կուպր և այլն) կարող են պարունակել նաև այլ նյութեր, ինչպես 
օրինակ մետաղական փոշիներ, որոշ դեպքերում արտադրատեսակները կարող են 
պատվել է էլեկտրատարրալուծման եղանակով կամ փոշեցրմամբ (օրինակ՝ պղնձով)՝ 
հաղորդականության բարձրացման կամ մաշվածության աստիճանի նվազեցման 
համար, դասակարգվում են տվյալ ենթադասում եթե նույնիսկ հանդերձված են 
տեղակայման անցքերով, սեղմակներով կամ միացման այլ միջոցներով 

 

Բացառվում է՝ 

- փոշիների կամ հատիկների տեսքով գրաքարը կամ այլ ածխածինը (23.99.14) 

- ածխային դիմադրիչները (27.90.60) 

- ածխածնային նյութերի հիմքով էլեկտրոդների համար մածկային կազմությամբ 
նյութերը  

27.90.13.300 Էլեկտրոդներ ածխային, էլեկտրավառարանների համար  
27.90.13.500 Էլեկտրոդներ ածխային (բացի էլեկտրոդների՝ էլեկտրավառարանների համար) 
27.90.13.700 Խոզանակներ ածխային  
27.90.13.900 Արտադրատեսակներ գրաքարից կամ ածխածնի այլ տեսակներից, 

էլեկտրատեխնիկական նշանակության 
27.90.2 Ցուցչային պանելներ հեղուկ բյուրեղների կամ լուսարձակող դիոդների հիմքով. 

լուսային կամ ձայնային էլեկտրական ազդանշանային սարքեր  
27.90.20 Ցուցչային պանելներ հեղուկ բյուրեղների կամ լուսարձակող դիոդների հիմքով. 

լուսային կամ ձայնային էլեկտրական ազդանշանային սարքեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրական սարքավորանք ` երկաթուղիներում, կախովի տրանսպորտի 
համակարգերում, խճուղիներում կամ ներքին ջրային ուղիներում երթևեկության 
կառավարման համար, որոշակի առումով համանման սարքավորանք օգտագործվում 
է նաև նավերի և նավակների (օրինակ` նավահանգիստներում), թռչող սարքերի 
(օրինակ` օդակայաններում) և նավահանգստային սարքվածքների կառավարման 
համար (այդ սարքավորանքը նույնպես ներառվում է տվյալ ենթադասում) 
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- ազդանշանման կամ անվտանգության սարքավորանք` բաղկացած ազդանշանման 
սարքվածքից (սովորաբար սյան կամ նմանատիպ որևէ միջոցի վրա տեղակայված 
լուսացույցների կամ շարժական լծակների կամ սկավառակների ամբողջություն), 
կատարողական սարքավորանքից և կառավարման սարքավորանքից (անկախ 
նրանից դա հանդիսանում է ձեռքի թե ավտոմատ կառավարման սարքավորանք), 
կիրառվում են կայարաններում, երկաթուղային հանգույցներում, խաչմերուկներում և 
այլն` երթևեկության կառավարման համար (միևնույն գծային տեղամասում 
գնացքների երթևեկության կառավարման սարքավորանքները ներառում են նաև 
ազդանշանման ավտոմատ սարքվածք, գնացքի մեկ ուղեմասից մյուսին անցման 
դեպքում անհրաժեշտ ազդանշանների ավտոմատ միացման համար) (ներառվում են 
նաև ազդանշանման սարքավորանքը, որն իրազեկում է կենտրոնացման 
կայարաններին կամ կետերին (նախազգուշական զանգի կամ տեսողական ցուցչի 
միջոցով) գնացքի գտնվելու վայրի կամ մոտենալու մասին, կամ ազդանշանի դիրքի 
մասին և այլն, որոշները պարունակում են անմիջականորեն մեքենավարի խցիկին 
ազդանշանի փոխանցման միջոցներ, գծերին տեղակայված հպակները շարժման մեջ 
են դնում շարժիչի վրայի մեխանիզմը կամ առաջացնում տեսանելի կամ լսելի 
նախազգուշացում խցիկում գտնվող մեքենավարին, կամ որոշ դեպքերում ներգործում 
են շարժիչի ղեկավարման գործիքի վրա` վերջինս կանգնեցնելու համար)  

- ճանապարհային ղեկավարման սարքավորանք (օրինակ լեզվակների 
հեռակառավարման սարքավորանք), կազմված են փաստացի կատարողական 
սարքավորանքից (որոշ դեպքերում նաև արգելափակող սարքվածքներ 
պարունակող), որը տեղակայվում է երկաթուղագծի յուրաքանչյուր խումբ լեզվակների 
շուրջը, կառավարման վահանից, ինչպես նաև կենտրոնացված կառավարող լեզվակի 
վրա տեղակայված սարքավորանքից (ազդանշանային տուփ և այլն), ներառվում են 
նաև որոշ բարդ սարքավորանքները` տեսակավորման կայաններում վագոնների 
ավտոմատ ղեկավարման համար (օրինակ` աստիճանական կուտակվող ռելեային 
հիշող սարքվածքը, ինչպես նաև որոշ խոշոր տեսակավորման կայաններում 
տեղակայվող` վագոնների շարժի ղեկավարման սարքավորումները («գնդաձև 
ռոբոտ»))  

- ավտոմատ ազդանշանիչներ միամակարդակ խաչմերուկների, օրինակ` առկայծող 
լուսացույցներ, զանգեր, լուսային նշաններ, էլեկտրական սարքավորանք` 
ջրարգելակների, արգելքների ղեկավարման համար 

- ճանապարհային լուսացույցներ` փաստացի կազմված են գունավոր լուսացույցների 
համակարգից, տեղակայված են խաչմերուկներում, երկաթուղային հանգույցներում և 
այլն, պարունակում են լուսացուցային կայանքներ, կառավարման սարքավորանք և 
կառավարման գործիքները գործողության մեջ դնող միջոցներ, կարող են գործարկվել 
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ձեռքով (ավտոճանապարհային տեսուչի կամ հետիոտնի կողմից) կամ ավտոմատ 
(լուսացույցներ, որոնց աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է ժամանակի վրա և 
լուսացույցներ` որոնք աշխատում են տրանսպորտային միջոցների անցման դեպքում, 
շնորհիվ ճանապարհին տեղակայված լուսատարրերի կամ հպակների)  

- էլեկտրասարքավորանք նավակայանների կամ օդակայանների երթևեկության 
կառավարման 

- էլեկտրական զանգեր, դզզիկներ, դռան զանգեր` մեղեդի վերարտադրող և այլն` 
զանգերը կազմված են էլեկտրամագնիսից գործարկվող հարմարանքից, որը 
հարկադրում է մրճիկին տատանվել և հարվածել զանգի գմբեթին, դզզիկներն ըստ 
կառուցվածքի նման են զանգերին, սակայն չունեն զանգի գմբեթ (այդ երկուսը 
լայնորեն կիրառվում են կենցաղային պայմաններում (օրինակ որպես դռան զանգեր), 
ինչպես նաև գրասենյակներում, հյուրանոցներում և այլն), ներառվում են նաև դռան` 
մեղեդիով էլեկտրական զանգերը, որոնցում մեխանիզմը հարվածում է մեկ կամ ավելի 
մետաղական փողակներին` ձևավորելով երաժշտական տոն կամ երաժշտական 
տոների շարք, ինչպես նաև էլեկտրական գործարկվող երաժշտական զանգերը, 
էլեկտրական զագները և դռան` մեղեդիով զանգերը սովորաբար նախագծվում են 
ցածր լարման աղբյուրից աշխատելու հնարավորությամբ (գալվանական տարր կամ 
մարտկոց), բայց որոշ դեպքերում պարունակում են տրանսֆորմատոր` ցանցային 
լարման նվազեցման համար 

- էլեկտրական սարքավորում` ձայնային ազդանշանման համար, խոսափողեր, 
շչակներ և այլն. ձայնը սովորաբար ձևավորվում է էլեկտրական աղբյուրից շարժման 
մեջ դրվող լեզվակի տատանմամբ կամ սկավառակի պտտմամբ (գործարանների, 
օդային հարձակման ազդարարման նավերի շչակներ և այլն) 

- էլեկտրական ազդանշանման այլ սարքավորումներ (լուսատուներ և այլն` առկայծող 
կամ ընդհատուն ռեժիմով աշխատող)` թռչող սարքերի, նավերի, գնացքների կամ այլ 
տրանսպորտային միջոցների համար 

- տարածության ցուցիչներ` սենյակների քանակին համապատասխան թվեր 
պարունակող մեծ վահաններ, կոճակին սեղմելու դեպքում որևէ տարածությունում 
լուսարձակվում է համապատասխան թիվը կամ այն արտացոլվում է փականակի կամ 
սահափականի հետբացման դեպքում 

- թվային ցուցիչներ` ազդանշանները հայտնվում են լուսավորված նշանների տեսքով` 
ոչ մեծ տուփի երեսակողմի վրա, այդ տիպի որոշ սարքերում կանչի մեխանիզմը 
գործարկվում է հեռախոսահամարի հավաքման դեպքում, կան նաև ժամացույցի 
տիպի ցուցիչներ, որոնցում թվերը արտացոլվում են ցուցնակով տեղաշարժվող 
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սլաքով 

- ցուցիչներ գրասենյակի համար, օրինակ` երբ անհրաժեշտ է ցույց տալ տվյալ 
գրասենյակի աշխատակիցն ազատ է թե զբաղված, որոշ տիպի ցուցիչները, 
պարզապես լուսարձակում են «մտեք» կամ «ազատ է» ցուցմունքները, ըստ 
տարածությունում գտնվող անձի ցանկության 

- վերելակի ցուցիչներ` թեթևակի լուսավորված վահանակների վրա ցույց են տալիս 
վերելակի գտնվելու վայրը, ինչպես նաև շարժման ուղղությունը 

- մեքենայական բաժանմունքի հեռագրային սարքավորումներ (նավերի համար)  

- կայարանային ցուցչային վահաններ` գնացքների համար ժամանակը և 
կառամատույցները ցույց տալու համար 

- ցուցիչներ` մրցարշավային երթուղիների, ֆուտբոլային մարզադաշտերի, 
կեգլախաղարանների և այլնի համար, որոշները պարունակում են նաև զանգեր կամ 
ձայնային ազդանշանման այլ սարքվածքներ 

- պահակային ազդանշանիչներ` կազմված են հայտնաբերող և ազդանշանող (զանգ, 
դզզիկ, տեսողական ցուցիչ և այլն) մասերից, ազդանշանող մասն աշխատում է 
ավտոմատ` հայտնաբերող մասի գործարկմամբ, աշխատում են տարբեր կերպ, 
օրինակ` էլեկտրական հպակներից (աշխատում են հատակի որևէ մասին հենվելու, 
դռան բացվելու, նուրբ հաղորդալարերի կտրվելու կամ դրանց դիպչելու և այլ 
դեպքերում), տարողության ազդեցությունից (հաճախ կիրառվում են անկիզելի 
պահարանների հետ, ընդ որում` անկիզելի պահարանը կատարում է կոնդենսատորի 
թիթեղի գործառույթ, որի տարողության վրա ազդում է որևէ մարմնի մոտենալը, 
խախտելով էլեկտրական շղթան և գործարկելով տագնապի ազդանշանը), 
լուսաէլեկտրական սարքերից (ճառագայթը (հաճախ ենթակարմիր լույսի) 
կիզակետվում է լուսատարրին և ճառագայթը հատելու դեպքում լուսատարրի շղթայի 
հոսանքի փոփոխությունը գործարկում է տագնապի ազդանշանը) 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` գործարկվող հալուն 
ապահովիչից (պարաֆին կամ հատուկ համահալվածք), որը հալվում է սահմանված 
ջերմաստիճանից ավել բարձրացման դեպքում և այսպիսով, էլեկտրական 
հպակներին հնարավորություն է տալիս միակցվել ու գործարկել տագնապի 
ազդանշանը 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված երկմետաղական 
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շերտի, հեղուկի կամ գազի ընդարձակման վրա (տագնապի ազդանշան առաջացնող 
սահմանված կետի միջակայքից դուրս լինելու դեպքում), որոշներում կափույրը 
ներկառուցված է այնպես, որ գազի դանդաղ ընդարձակումը չի գործարկում 
տագնապի ազդանշանը, և այն գործարկվում է միայն ջերմաստիճանի կտրուկ աճի 
պատճառով կտրուկ ընդարձակման դեպքում 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված ջերմաստիճանի 
փոփոխության ազդեցությանը ենթարկվող տարրի էլեկտրական դիմադրության 
փոփոխության վրա 

- հրդեհային ազդանշանիչներ (կազմված են երկու մասերից` հայտնաբերող և 
ազդանշանող (զանգ, դզզոց, վիզուալ ցուցիչ և այլն))` հիմնված լուսատարրերի վրա, 
լույսի ճառագայթը կիզակետվում է տարրին և ծխի սահմանված աստիճանի անցման 
դեպքում գործարկվում է տագնապի ազդանշան 

- ոչ ավտոմատ հրդեհային ազդանշանիչներ, ինչպես օրինակ` հրշեջ բրիգադի կանչի 
համար փողոցներում տեղակայված ազդանշանիչները  

- գազի կամ գոլորշու էլեկտրական ազդանշանիչներ ` բաղկացած են դրսևորիչներից 
(դետեկտորներից) և ձայնային կամ տեսողական ազդանշանիչից` վտանգավոր 
գազանման խառնուրդների (օրինակ` բնական գազ, մեթան) առկայության 
ազդարարման համար 

- բոցի ազդանշանիչներ (բոցի դրսևորիչներ)` պարունակում են լուսատարր, որը ռելեի 
միջոցով գործարկում է ազդանշանը, երբ տեղի է ունենում բոցավառում, կամ բոցը 
դուրս է գալիս որոշակի տարածության սահմաններից  

 

Բացառվում է՝ 

- երկաթուղիներում, կախովի տրանսպորտի համակարգերում, խճուղիներում կամ 
ներքին ջրային ուղիներում երթևեկության կառավարման համար մեխանիկական 
աշխատող սարքավորանքը, չնայած որ կարող են ընդգրկել էլեկտրական տարրեր 
(օրինակ՝ լուսավորման էլեկտրական եղանակով մեխանիկական ազդանշաններ, 
էլեկտրականության օգնությամբ գործողության մեջ դրվող հիդրավլիկական կամ 
օդաճնշական կառավարման համակարգեր) (30.20.40) 

- շարժիչի վրա տեղակայված ազդանշանային սարքավորանքի մասերը 

- երաժշտական խաղի համար պիտանի կուրանտները (28) 
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- ռադիո կամ ռադիոտեղորոշիչ սարքավորումները (26.51.20) 

- աստիճանանշված ցուցչով կամ գրանցման համակարգով հանդերձված հրդեհային 
ազդանշանիչները (28) 

- անշարժ նշանները, նույնիսկ եթե դրանք թեթևակի լուսավորվում են 
էլեկտրականությամբ (օրինակ՝ որպես ճանապարհային նշաններ օգտագործվող 
լուսավորվող վահանները) (25.99.29, 27.40.24) 

- մոտոցիկլների կամ ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների վրա տեղակայման 
համար էլեկտրալուսավորման կամ ազդանշանային սարքավորանքները (27.40.39) 

- խճուղային կամ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների 
քարտեզները, որոնց վրա կոնկրետ տեղը, ճանապարհը, տեղամասը կամ երթուղին 
լուսարձակվում է համապատասխան կոճակի սեղմելու դեպքում, նշաններ 
էլեկտրական գովազդի 

- փոխարկիչները և կոմուտացման վահանները, անկախ դրանցում պարզ ցուցչային 
լուսատուների առկայության հանգամանքից (27.33.1, 27.12.3) 

- հրդեհային, ծխի դրսևորիչ պարունակող, ռադիոակտիվ նյութ ներառող 
ազդանշանիչները 

- այլ էլեկտրասարքավորանքի մասերը (26.30.60) 
27.90.20.100 Պանելներ ցուցչային  
27.90.20.130 Պանելներ ցուցչային (ներառյալ պանելներ՝ հեղուկ բյուրեղների վրա)  
27.90.20.150 Պանելներ ցուցչային լուսաճառագայթող դիոդների վրա  
27.90.3 Էլեկտրական գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման և եռակցման 

համար. մեքենաներ և ապարատներ մակերևութային  ջերմամշակման և 
գազաջերմային փոշեպատման համար  

27.90.31 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման և եռակցման համար. էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ 
մետաղների կամ մետաղի եռակալված կարբիդների գազաջերմային 
փոշեպատման համար  
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- փափուկ և կարծր զոդանյութերով զոդման կամ եռակցման համար մեքենաներ, 
անկախ դրանց կտրող հատկությունից, աշխատում են գազով կամ օգտագործվում են 
գործընթացներ, որոնք չեն նշված 27.90.31.200 –դիրքում նկարագրված 
գործընթացներում, ինչպես նաև գազով աշխատող մեքենաներ և պիտույքներ, որոնք 
նախատեսված են մակերևութային թուլացման համար: Մեքենաները, որոնք 
նախատեսված են միայն հատման համար դասակարգվում են համապատասխան 
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դիրքում:  

- մետաղի մշակման համար և այլն պիտույքներ, որոնք աշխատում են գազով` 
աշխատանքի համար օգտագործում են շատ բարձր ջերմաստիճանի բոց, որն 
ստացվում է թթվածնի հոսքում գազի այրումով, օգտագործվում են ոչ միայն իրենց 
ուղղակի նշանակությամբ, այլև կարող են կատարել նման բարձր ջերմաստիճան 
պահանջող ուրիշ գործողություններ (մաշված մանրակների հաստացում, մետաղով 
խոռոչների լցում և այլն), որոշ պիտույքներ նախատեսված են ուրիշ գործողություններ 
կատարելու համար, բայց դասակարգվում են տվյալ դիրքում, եթե աշխատանքի 
սկզբունքը համանման է այստեղ դասակարգվող պիտույքների աշխատանքի 
սկզբունքին. բոլոր պիտույքները ունեն սարքեր, որոնց միջոցով ծայրոցին են տրվում 
երկու գազ, ծայրոցն ունի երկու ելքային անցքեր, որոնք տեղադրված են 
համակենտրոն կամ իրար կողքի, մի գազը այրվող է (ացետիլեն, բութան, պրոպան, 
քարածխային գազ, ջրածին և այլն), մյուսը կամ սեղմված օդ է, կամ` թթվածին, այդ 
թվում ձեռքի ղեկավարման պիտույքներն ու մեքենաները 

- գազաեռակցման և այլ պիտույքներ, ձեռքի ղեկավարմամբ (փչումով գազային 
հրածորաններ), որոնք լինում են բարձր ճնշման և ցածր ճնշման. բարձր ճնշման 
հրածորաններում սեղմվածությունն ապահովում է գազի արագությունը, որն 
անհրաժեշտ է բոցակոնի ստացման համար, ցածր ճնշման հրածորաններում 
անհրաժեշտ է ներարկիչ. երկու տեսակի հրածորաններն ունեն համարյա նույն 
կառուցվածքը` բաղկացած են բռնակից (մարմին), մատուցող խողովակներից, 
կարգավորող կափույրներից, գազի աղբյուրին միացվում են ճկուն խողովակներով, 
այդ աշխատանքը կատարելու համար կատարվում է պիտույքի հարմարեցում, որի 
համար նրանք հանդերձավորվում են փոխարինվող խողովակներով, ծայրոցներով, 
որոշ հրածորաններ նախատեսված են որոշակի գործողություններ կատարելու 
համար, օրինակ` ծանր աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված, փչումով 
գազային հրածորաններ, որոնք սարքավորված են հովացման համակարգով, 
մեքենաներ եռակցման համար և այլն (27.90.31.150), որոնք աշխատանքի 
սկզբունքով նման են ձեռքի ղեկավարումով եռակցման պիտույքներին և 
պարունակում են անփոփոխ կամ կարգավորվող գազի փչումով հրածորաններ, 
մեքենաների մնացած մասերը (մատուցման սեղաններ, սեղմակների 
հարմարանքներ, խաչաձև ենթակիրներ և ճկուն ձեռնոցներ) թույլ են տալիս սևեռել 
մշակվող տարրը, ղեկավարել նրա տեղաշարժերը կամ ապահովում են ծայրոցի 
տեղաշարժերը և կարգավորումը, կատարվող աշխատանքին համապատասխան, 
մեքենաներ մակերևութային մխամեղմման համար (27.90.31.150), որոնք կազմված են 
մի շարք ծայրոցներից, տեղադրված են մշակվող մանրակին համապատասխան, 
բոցը ծայրոցներով ուղղվում է մխամեղմվող մակերևույթին, այնպիսի հզորությամբ, որ 
այն արագ տաքանում է մինչև անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, բայց ջերմությունը չի 
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հասցնում թափանցել շատ խորը, դրանից հետո մակերևույթին է ուղղվում սառեցնող 
հեղուկի շիթ կամ տարրը ընկղմվում է այդ հեղուկով լցված լոգնոցի մեջ 

- թերմապլաստների եռակցման համար, գազով աշխատող պիտույքներ 
(27.90.31.150)` ներառվում են թերմապլաստիկ նյութերի կամ նրանցից 
պատրաստված արտադրատեսակների եռակցման կամ հերմետիկացման համար 
նախատեսված պիտույքներ. աշխատանքի համար օգտագործում են բոց կամ տաք 
օդի, ազոտի կամ իներտ գազի շիթ, որոնք տաքանում են գազով տաքացվող 
խողովակով անցնելիս 

- եռակցման մեքենաներ և սարքեր (27.90.31.170), որոնք չեն պատկանում գազով 
աշխատող պիտույքներին, դրանց թվում են եռակցման մեքենաներ և մեխանիկական 
հարմարանքներ, որոնք օգտագործում են ակոսավոր անիվներ կամ տաքացված 
զոդիչներ, շփական եռակցման մեքենաներ  

 27.90.31 դիրքերում դասակարգում են դժվարահալ զոդանյութով զոդման կամ 
եռակցման մեքենաների կամ սարքավորանքի որոշակի տեսակներ, (դրանք 
անպայման պետք է իրականացնեn հատման գործողություն), եռակցման 
գործողությունը կարող է կատարվել ձեռքով կամ լրիվ կամ մասնակի 
ավտոմատացված ռեժիմով: Էլեկտրական զոդման, եռակցման կամ կարծր 
զոդանյութով զոդող մեքենաները սնվում են ցածր լարվածության հաստատուն 
հոսանքով, որն ստացվում է հաստատուն հոսանքի գեներատորից կամ ցածր 
լարվածության փոփոխական հոսանքով, որն ստացվում է իջեցնող կերպափոխիչից: 
Դրանք, սովորաբար ներկառուցված են սարքերի կամ մեքենաների մեջ, որոշ 
դեպքերում, եռակցող գլխիկները կամ եռակցող հարմարանքները միացվում են 
կերպափոխիչին կամ գեներատորին էլեկտրական մալուխների միջոցով: Նույնիսկ 
վերջին դեպքի համար, այստեղ ներառվում է ամբողջ սարքը, եթե կերպափոխիչը և 
այլն, ներկայացվում են համապատասխան եռակցման գլխիկի կամ հարմարանքի 
հետ միասին: Այստեղ են դասակարգվում նաև հատուկ եռակցման համար 
նախատեսված արդյունաբերական ռոբոտները:  

- մեքենաներ և սարքավորումներ զոդման համար, ներառյալ կարծր զոդանյութով 
զոդումը` ջերմությունը ստացվում է էլեկտրական աղբյուրներից ինդուկցիայի կամ 
հաղորդականության հաշվին. զոդումը (ներառյալ կարծր զոդանյութով) գործողություն 
է, որի ընթացքում մետաղական երկու տարրեր իրար են միացվում հալման 
ջերմաստիճանից ցածր ջերմաստիճանի տակ, հավելանյութ-մետաղի շնորհիվ, 
հավելանյութ-մետաղը հալվելով, թրջում է հիմքային մետաղ(ներ)ը, որոնք չեն 
մասնակցում միացման ընթացքում կատարվող հալման գործողությանը. նշված 
խմբավորումներում ներառված են միայն այնպիսի մեքենաներ և սարքավորանք, 
որոնք իրենց հատուկ սարքերի շնորհիվ, նախատեսված են միայն զոդում (նաև 
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կարծր զոդանյութով) կատարելու համար, այդ թվում են էլեկտրատաքացումով 
զոդիչներ և զոդիչ ատրճանակներ 

- մետաղների եռակցման համար, դիմադրության հատկությունը օգտագործող 
մեքենաներ և սարքեր` ջերմային էներգիան, որն անհրաժեշտ է եռակցման կարերի 
առաջացման համար, ստացվում է իրար հպված մասերի միջով էլեկտրական հոսանք 
անցկացնելով, այդ թվում կցվանքային եռակցման մեքենաներ, կետային եռակցման 
մեքենաներ, բազմակետային եռակցման մեքենաներ և այլն 

- մետաղների աղեղային կամ պլազմային-աղեղային եռակցման մեքենաներ և 
սարքեր, անկախ նրանից, կատարում են դրանք հատման գործողություն, թե ոչ 
(աղեղային զոդում, երբ ջերմային էներգիան ստացվում է էլեկտրական աղեղի 
շնորհիվ, որն առաջանում է երկու էլեկտրոդների կամ էլեմենտի և էլեկտրոդի միջև, 
մետաղի եռակցման համար էլեկտրական աղեղով ձեռքի սարքեր, որտեղ 
էլեկտրոդները պատված են հատուկ նյութով, սարքեր, որոնք աղեղային եռակցում են 
կատարում գազի պաշտպանիչ միջավայրում, սարքեր, որտեղ աղեղային եռակցումը 
կատարվում է հալանյութով և այլն 

- մետաղների աղեղային կամ պլազմային-աղեղային եռակցման մեքենաներ և 
սարքեր, անկախ նրանից, կատարում են հատման գործողություն, թե ոչ` պլազմային-
աղեղային եռակցում, երբ ջերմային էներգիայի աղբյուրը սեղմված աղեղն է, որն 
ստացվում է օժանդակ գազի իոնացման և տրոհման հետևանքով առաջացած 
պլազմայի շնորհիվ. օժանդակ գազը կարող է լինել իներտ (արգոն, հելիում), 
բազմատոմային (ազոտ, ջրածին) կամ երկու գազերի խառնուրդ 

- մետաղների ինդուկցիոն եռակցման մեքենաներ և սարքեր, որոնցում ջերմային 
էներգիան առաջանում է մեկ կամ մի քանի ինդուկցիոն կոճերով էլեկտրական 
հոսանք անցկացնելով 

- էլեկտրոնա-ճառագայթային եռակցման համար մեքենաներ և սարքեր, անկախ 
նրանից կատարում են հատման գործողություն թե ոչ` ջերմային էներգիան 
առաջանում է եռակցվող մանրակում (մանրակներում), հարվածվում են վակուումում 
ստացված կիզակետված էլեկտրոնային փնջի էլեկտրոնների հարվածների շնորհիվ 

- վակուումային դիֆուզիոն եռակցման համար մեքենաներ և սարքեր` ջերմային 
էներգիայի աղբյուր կարող է լինել ինդուկցիան, էլեկտրոնների փունջը կամ 
դիմադրությունը, սարքը բաղկացած է վակուումային խցից, վակուումային պոմպից, 
ճնշում գործադրելու միջոցներից և տաքացման սարքերից 

- ֆոտոնաճառագայթային եռակցման համար մեքենաներ և սարքեր, անկախ նրանից 
կատարում են հատում թե ոչ` լազերաճառագայթային եռակցման, որտեղ ջերմային 
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էներգիայի աղբյուր է ծառայում կոհերենտ (շաղկապված) մեներանգ (մոնոքրոմատիկ) 
ճառագայթումը, որը սևեռացվում է հզոր ուժգնության փնջում (ջերմային էներգիան 
առաջանում է եռակցվող մանրակի վրա փնջի ազդեցության արդյունքում) և 
լույսաճառագայթային եռակցման, որտեղ ջերմային էներգիան առաջանում է 
մակերևույթին ոչ կոհերենտ, սևեռված լույսային ճառագայթի անկումից 

- թերմապլաստների եռակցման մեքենաներ և սարքեր, որոնք եռակցում գազի 
օգնությամբ, որը տաքացված է էլեկտրական հոսանքով (եռակցում տաք գազի շիթով) 
և եռակցվող մակերևույթները տաքացվում են էլեկտրականությամբ տաքացված 
գազով (օդ) և միացվում են իրար ճնշման տակ, հավելանյութի կիրառմամբ կամ 
առանց 

- թերմապլաստների եռակցման համար մեքենաներ և սարքեր, որոնք եռակցում են 
տաքացված էլեկտրական հոսանքով (եռակցում տաքացվող տարրերով), երբ 
եռակցվող մակերևույթները տաքացվում են էլեկտրականությամբ տաքացված 
տարրերով և միացվում են իրար ճնշման տակ, հավելանյութի կիրառմամբ կամ 
առանց. եռակցում բարձր հաճախության հոսանքներով, որոնցում թերմոպլաստի 
(ակրիլային նյութեր, պոլիէթիլեն, վինիլ, նեյլոն) եռակցվող մակերևույթները, 
ընդունելի բարձր դիէլեկտրիկ կորուստներով, տաքացվում են բարձր հաճախության 
փոփոխական հոսանքի դաշտում և ճնշման տակ միացվում իրար, հավելանյութի 
օգտագործմամբ կամ առանց 

- մեքենաներ և սարքեր անդրաձայնային եռակցման համար, որոնցում եռակցվող 
տարրերը ամրացվում են իրար հետ և տաքացվում են անդրաձայնային 
տատանումներով, դա հնարավորություն է տալիս իրար միացնել մետաղներ կամ 
համաձուլվածքներ, որոնց սովորական եղանակներով հնարավոր չէ եռակցել  

- էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորանք մետաղների մետաղապատման կամ 
մետաղի եռակալված կարբիդով պատման համար, հեղուկացրման միջոցով` 
ներառում են էլեկտրական աղեղային սարքավորում, որի օգնությամբ մետաղները 
կամ մետաղի եռակալված կարբիդները հալեցվում են և սեղմված օդի օգնությամբ 
հեղուկացրվում և նստեցվում են մակերևույթի վրա 

Բացառվում է` 

- փափուկ զոդանյութերով ձեռքի զոդիչները (25.73.30) և 27.90.31.200 դիրքի 
էլեկտրական սարքերը  

- զոդիչ լամպերը և կարծր զոդանյութով զոդելու համար լամպերը (25.73.30) 

- հալած մետաղի ցրցայտման համար մեքենաները և սարքերը (28.29.22) 
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- լեռնային ապարների կամ բետոնի կտրման, հրածակման սարքերը, որ կատարվում 
է թթվածնի շիթով շիկացված պողպատի կամ երկաթի միջոցով (28.99.20) 

- գազի կամ էլեկտրականության օգտագործմամբ եռակցման և փափուկ կամ կարծր 
զոդանյութերով զոդման համար մեքենաները և սարքերը (27.90.31.200 – 
27.90.31.850) 

- 27.90.31.100 դիրքի եռակման կամ զոդման սարքավորանքի և սարքերի մասերը 
(27.90.32) 

- կերպափոխիչները և գեներատորները, եթե ներկայացված են եռակցման սարքերից 
առանձին (27.11.1  կամ 27.11.4) 

- եռակցող հարմարանքներով սարքավորված փաթեթավորող մեքենաները (28.29.21) 

- մեքենաները, որոնք հատուկ նախատեսված են հատման համար (28.41.11) 

- եռակցման, շփումով մեքենաները (28.41.11.100) 

- հեղուկացրման միջոցով, մակերևույթին մետաղի նստեցման համար նախատեսված 
առանձին ներկայացված ատրճանակները (28.29.22) 

- ոչ ազնիվ մետաղներից կամ մետաղի կարբիդներից պատրաստված ծախսվող 
էլեկտրոդները, (դասակարգվում են կամ համապատասխան նյութերի հետ կամ 
25.93.15.100)  

- գրաքարից կամ ածխածնի այլ տարատեսակներից մետաղների հետ միասին կամ 
առանց դրանց պատրաստված էլեկտրոդները (27.90.13) 

- 27.90.31.200 –դիրքի մեքենաների և սարքերի մասերը (27.90.32) 

27.90.31.130 Զոդիչներ և զոդիչ ատրճանակներ, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար  

27.90.31.150 Մեքենաներ և սարքեր, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար, այլ 

27.90.31.200 Մեքենաներ մետաղների եռակցման համար, դիմադրության միջոցով 

27.90.31.500 Մեքենաներ և սարքեր աղեղային (ներառյալ պլազմա-աղեղային) մետաղների 
եռակցման համար, ավտոմատ կամ կիսավտոմատ 

27.90.5 Էլեկտրական կոնդենսատորներ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 
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- ջերմաէլեկտրոնային, սառնակատոդային կամ լուսակատոդային լամպեր և 
խողովակներ, հեռուստատեսային էլեկտրոնաճառագայթային խողովակներ 
(կինեսկոպներ), հեռուստատեսային խցիկների խողովակներ, 
էլեկտրոնաօպտիկական ուժեղացնող լամպեր և խողովակներ 

- դիոդներ, տրանզիստորներ և համանման հաղորդչային սարքավորումներ 

- լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքավորումներ, ներառյալ՝ լուսաէլեկտրական 
տարրեր 

- տեղակայված պիեզոէլեկտրական բյուրեղներ 

- էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ և միկրոբլոկներ՝ միաձույլ ինտեգրալ 
սխեմաներ, հիբրիդային ինտեգրալ սխեմաներ և ձևավորված մոդուլով, 
միկրոմոդուլով և այլնով էլեկտրոնային միկրոբլոկներ 

- տպասխեմաներ 

- էլեկտրական կոնդենսատորներ, ներառյալ՝ էլեկտրաէներգետիկական 
կոնդենսատորներ 

- դիմադրություններ, ներառյալ՝ ռեոստատներ և պոտենցաչափեր 

 

Կոնդենսատորներ կամ էլեկտրական ունակություններ՝ կազմված են մեկուսիչ 
նյութով (դիէլեկտրիկով) (օրինակ՝ օդ, թուղթ, փայլար, յուղ, խեժ, ռետին և 
պլաստմասսա, խեցեղեն կամ ապակի) տարանջատված երկու հաղորդիչ 
մակերևույթներից, կիրառվում են էլեկտրատեխնիկայի տարբեր բնագավառներում` 
օրինակ՝ փոփոխական հոսանքի շղթաների հզորության գործակցի բարձրացման, 
էլեկտրականության տրված քանակության կուտակման և ծախսման համար, 
անհամաժամ շարժիչներում (պտտվող դաշտերի համար ֆազից շեղված հոսանքների 
առաջացման համար), տատանողական հաղորդաշղթաներում (զտիչներում), ինչպես 
նաև ռադիոտեխնիկայում, հեռուստատեսությունում, հեռախոսային կապում կամ 
արդյունաբերական էլեկտրոնիկայի սարքավորանքի համար, բնութագրերը (ձև, չափ, 
ունակություն, դիէլեկտրիկի բնույթ և այլն) կախված են կիրառման նպատակից, 
ներառվում են բոլոր կոնդենսատորները (ներառյալ լաբորատորիաներում կամ 
չափողական սարքերում օգտագործվող չափանմուշային կոնդենսատորները), 
մեկուսատախտակի վրա կամ հենամարմնում հավաքված կոնդենսատորները 
(օրինակ՝ պահանջվող ունակության ստացման համար հաջորդական կամ զուգահեռ 
միացված հզորության բարձր գործակցով կոնդենսատորներից և չափանմուշային 
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կոնդենսատորներից կազմված ունակությունների տուփեր) 

- հաստատուն ունակություններ՝ ունակություններ որոնց էլեկտրական ունակությունն 
անփոփոխելի է, հիմնական տեսակներն են՝ չոր (թիթեղները և դիէլեկտրիկը 
սովորաբար իրագործված են վերադիր թիթեղների կամ գլանափաթեթված երիզի 
կամ փայլաթիթեղի տեսքով, որոշներում մետաղական պատվածքը քիմիական կամ 
ջերմային եղանակով միացվում է հաստատուն դիէլեկտրիկի հետ, կարող են 
տեղակայվել սեղմակներ ունեցող ունակությունների տուփերում կամ օգտագործվել 
առանց տուփ-կողովի), «յուղով» տոգորված (համանման են չոր կոնդենսատորներին, 
սակայն դիէլեկտրիկը (որը սովորաբար կազմված է պլաստմասսե թաղանթից կամ 
պլաստմասսե թաղանթից և թղթից), տոգորվում է յուղով կամ այլ հեղուկով), «գազով» 
հագեցված (կազմված են դիէլեկտրիկ հանդիսացող գազով (բացառությամբ օդից) 
տարանջատված երկու կամ ավելի էլեկտրոդներից), «յուղով» լցված (զետեղված են 
յուղով կամ այլ համապատասխան հեղուկով լցված անոթում, ընդ որում որոշ 
կոնդենսատորներ պարունակում են օժանդակ սարքավորումներ՝ ճնշաչափեր և 
պահպանական կափույրներ), ինչպես նաև էլեկտրոլիտային (թիթեղներից մեկը 
սովորաբար պատրաստվում է ալյումինից կամ տանտալից իսկ մյուս թիթեղի դերում 
հանդես է գալիս համապատասխան էլեկտրոլիտը, որին էլեկտրոդի (երբեմն ձևով 
համանման ալյումինե կամ տանտալե թիթեղին) միջոցով մոտեցվում է հոսանքը, 
էլեկտրոլիտային ազդեցությունն ալյումինի կամ տանտալի վրա ձևավորում է բարդ 
քիմիական միացությունների բարակ շերտ, որն այնուհետ ձևավորում է դիէլեկտրիկը, 
էլեկտրակուտակիչը երբեմն զետեղվում է հենամարմնում կամ արտաքին էլեկտրոդն 
ինքն է ձևավորում հենամարմին, տեղադրվում են ցցաձողային լամպակոթի հետ, 
մածկանման ձևի էլեկտրոլիտ պարունակող որոշ կոնդենսատորների տեսակները 
անվանվում են նաև «չոր էլեկտրոլիտային կոնդենսատորներ»)  

- փոփոխական ունակություններ` ունակություններ, որոնցում էլեկտրական 
ունակությունը կարող է փոփոխվել, սովորաբար կազմված են երկու խումբ 
մետաղական թիթեղներից՝ մեկը անշարժ, իսկ մյուսը տեղադրված շրջադարձային 
առանցքին (այնպես որ դրա թիթեղները կարող են անցնել անշարժ թիթեղների 
միջով) (շարժական թիթեղները (ռոտորներ) պտտվում են անկյան տակ, փակում 
անշարժ թիթեղները (ստատորներ) և փոփոխում կոնդենսատորի էլեկտրական 
ունակությունը), մեծամասամբ դիէլեկտրիկ է հանդիսանում օդը  

- նախապես կարգաբերված կամ կարգավորված ունակություններ՝ կոնդենսատորներ, 
որոնցում էլեկտրական ունակությունը կարող է կարգավորվել ճշգրիտ արժեքով՝ նեղ 
միջակայքերի սահմաններում (կարգավորումը կարող է իրականացվել տարբեր 
եղանակներով), որոշ կոնդենսատորներում թիթեղների միջև հեռավորությունը կարող 
է փոխվել պտուտակի միջոցով, որոշները կազմված են երկու մետաղական 
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գլաններից, որոնցից մեկը կարող է տեղաշարժվել մյուսի մեջ կամ բաղկացած լինել 
երկու փոխադարձ շարժական կիսաշրջաններից, սովորաբար դիէլեկտրիկ է 
հանդիսանում օրինակ փայլարը, խեցեղենը, պլաստմասսան կամ օդը 

Բացառվում է՝ 

- ջերմադիմադրիչները (27.51) 

- տրանսֆորմատորները (27.11) 

- փոխարկիչները (27.12) 

- կոնդենսատորների մասերը (26.11.40) 

- հզորության գործակցի ավելացման համար օգտագործվող որոշ համաժամ 
շարժիչները (27.11) 

27.90.51 Կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության, 50/60 Հց հաճախության 
էլեկտրական շղթաների համար, 0,5 Վտ-ից ոչ պակաս ռեակտիվ հզորության  

27.90.51.000 Կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության, 50/60 Հց հաճախության էլեկտրական 
շղթաների համար, 0,5 Վտ-ից ոչ պակաս ռեակտիվ հզորության  

27.90.52 Այլ կոնդենսատորներ հաստատուն ունակության  
27.90.52.300 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, տանտալային 

էլեկտրալիտային 
27.90.52.500 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, ալյումինե 

էլեկտրալիտային 
27.90.52.700 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե դիէլեկտրիկով 
27.90.52.730 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե դիէլեկտրիկով, 

միաշերտ  
27.90.52.750 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, խեցե դիէլեկտրիկով, 

բազմաշերտ  
27.90.52.770 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, թղթե կամ թաղանթե 

դիէլեկտրիկով 
27.90.52.790 Կոնդենսատորներ էլեկտրական, հաստատուն ունակության, այլ 
27.90.53 Կոնդենսատորներ փոփոխական կամ կարգավորվող  ունակության (նախապես 

սարքաբերելի) 
27.90.53.000 Կոնդենսատորներ փոփոխական կամ կարգավորվող  ունակության (նախապես 

սարքաբերելի) 
27.90.6 Էլեկտրական ռեզիստորներ, բացի տաքացուցիչ ռեզիստորների  

 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- դիմադրիչներ (դիմադրիչներ)՝ հաղորդիչներ, որոնց գործառույթն է տրված 
էլեկտրական դիմադրության ապահովումը (շղթայում) (օրինակ՝ հոսանքի 
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սահմանափակումը), լինում են տարբեր չափերի ու ձևի և տարբերվում են ըստ 
նյութերի, որոնցից պատրաստված են, կարող են լինել մետաղական (օրինակ՝ ձողի, 
տրամատիի կամ գլաններում փաթաթված մետաղալարի տեսքով), ածխային (ձողերի 
տեսքով), ածխածնի, սիլիցիումի կարբիդի կամ մետաղական նրբաթիթեղի կամ 
մետաղի օքսիդի նրբաթիթեղի տեսքով, որոշները կարող են ունենալ արտանցիչներ` 
շղթային ամբողջությամբ կամ մասնակի միացման համար, ներառվում են նաև յուղի 
մեջ սուզվող դիմադրիչները, ածխային դիմադրությամբ լամպերը (հատուկ ածխային 
թելքով էլեկտրական շիկացման լամպի տեսքով), բարետերները (կազմված ջրածնով 
կամ հելիումով լցված ապակե խողովակում հավաքված երկաթե թելքերից, որոնք 
ունեն որոշակի միջակայքերի սահմաններում դիմադրության ավտոմատ փոփոխման 
և այսպիսով, հոսանքը հաստատուն արժեքի վրա պահելու հատկություն), 
չափանմուշային դիմադրիչները (կիրառվում են համեմատման և չափումների համար 
(օրինակ՝ լաբորատորիաներում), ինչպես նաև տուփերում հավաքած 
դիմադրություններ՝ կազմված կոմուտացման սարքավորումների կամ արտանցիչների 
հետ տուփի մեջ հավաքած դիմադրիչներից), ոչ գծային դիմադրիչները (այդ թվում` 
բացասական կամ դրական ջերմաստիճանային գործակցով, ջերմաստիճանով 
պայմանավորված դիմադրիչները (սովորաբար տեղադրվում են ապակե 
խողովակներում) և լարումից կախված ոչ գծային դիմադրիչները (վարիստորները)), 
տենզոտվիչները (հանդիսանում են ձևախախտման չափման սարքերի զգայուն 
տարրեր) 

- ռեոստատներ` սահող հպակով կամ այլ գործիքով փոփոխական դիմադրության 
դիմադրիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս փոփոխել շղթայի դիմադրության 
մեծությունը, ներառում են՝ սահուն հպակով դիմադրիչները (ունեն շարժակ, որը 
սահում է դիմադրիչի կոճով), շարժական էլեկտրոդներով աստիճանավոր 
դիմադրիչները (որոնք սուզված են հեղուկ հաղորդիչում), ավտոմատ դիմադրիչները 
(օրինակ՝ հոսանքի կամ լարման նվազագույն կամ առավելագույն մեծությամբ 
աշխատող մեխանիզմներով) և կենտրոնախույս ռեոստատները, որոշ՝ հատուկ 
նպատակների համար նախատեսվածները նույնպես դասակարգվում են տվյալ 
կարգում (օրինակ` լույսի ուժի դանդաղ կարգավորման նպատակով լուսավորման 
շղթայում կիրառվող թատերական մթագնիչներ, շարժիչի շղթայում մեկ կամ ավելի 
դիմադրիչների միացման կամ անջատման համար շարժիչների մեկնարկիչներ, 
կոնտրոլերներ՝ կազմված դիմադրիչներից և փոխարկման անհրաժեշտ սարքվածքից) 

- պոտենցաչափեր՝ բաղկացած են երկու հպակների միջև տեղակայված հաստատուն 
դիմադրիչից և սահող փոխարկչից, որը կարող է հպման մեջ մտնել դիմադրիչի որևէ 
կետում 
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Բացառվում է՝ 

- տվյալ կարգի դիմադրիչների մասերը (27.90.82) 

- լուսավորման նպատակներով կիրառվող, շիկացման ածխային թելքով լամպերը 
(27.40.1) 

- վարիստորային դիոդները (26.11.2) 

- ջերմադիմադրիչները (27.51.2, 27.90.12) 

- լուսադիմադրիչները (26.11.2) 

27.90.60 Էլեկտրական ռեզիստորներ, բացի տաքացուցիչ ռեզիստորների  

27.90.60.200 Դիմադրիչներ հաստատուն ածխածնային, բաղադրանյութային կամ ժապավենային  

27.90.60.300 Դիմադրիչներ հաստատուն, այլ  
27.90.60.350 Դիմադրիչներ հաստատուն, 20 Վտ-ից ոչ ավելի հզորության  
27.90.60.370 Դիմադրիչներ հաստատուն, 20 Վտ-ից ավելի հզորության  
27.90.60.500 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե 
27.90.60.550 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե, 20 Վտ-ից ոչ ավելի հզորության  
27.90.60.570 Դիմադրիչներ փոփոխական, մետաղալարե, 20 Վտ-ից ավելի հզորության  
27.90.60.700 Դիմադրիչներ փոփոխական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (ներառյալ 

ռեոստատներ և պոտենցաչափեր) 
27.90.7 Էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքներ, էլեկտրասարքավորումներ 

անվտանգության ապահովման կամ երթևեկության կառավարման համար 
երկաթուղիներում, ավտոմոբիլային ուղիներում, ներքին ջրուղիներում, 
կայանատեղերի հրապարակներում, նավակառանային կառույցներում, 
օդանավակայաններում  
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ազդանշանային էլեկտրասարքավորանք ` ավտոմայրուղիներում, խճուղիներում և 
փողոցներում, երկաթուղիներում կամ տրամվայի գծերում, ներքին ջրային 
տրանսպորտում, նավակայաններում, նավահանգիստներում և օդակայաններում 
երթևեկության կազմակերպման և հսկման համար 

- ձայնային կամ լուսային ազդանշանային էլեկտրասարքեր (զանգեր, շչոցներ, 
լուսային ցուցատախտակներ, ազդանշանային սարքվածքներ` կոտրվելու, հրդեհվելու 
դեպքերում) 

- էլեկտրամագնիսներ, ներառյալ էլեկտրամագնիսական և հաստատուն մագնիսական 
կոթառներ, կցորդիչներ, արգելակներ, սեղմիչներ կամ բարձրացնող գլխիկներ 
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- էլեկտրամեկուսիչներ և սարքեր մեկուսացման (բացի ապակե և խեցե) 

- մեկուսիչ ամրաններ ` էլեկտրական մեքենաների և սարքավորանքի համար (բացի 
խեցե և պլաստմասսե) 

- ածխային և գրաքարային էլեկտրոդներ 

- էլեկտրահաղորդալարային փողակներ և դրանց միացություններ ոչ ազնիվ 
մետաղներից մեկուսիչ նյութի միջադիրով 

- էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր այլ, այդ թվում` մասնիկների արագացուցիչներ, 
ազդանշանների գեներատորներ, ականորսներ, էլեկտրաճայթիչներ 

 

Բացառվում է` 

- լամպերի ապակե անոթները (23.19) 

- ձեռքի էլեկտրափոշեցիրները (28.29) 

- սիզամարգերի էլեկտրահնձիչները (28.30) 

- էլեկտրական ածելիները (27.51) 

-էլեկտրոնային լամպերը և էլեկտրոնային խողովակները (ներառյալ կատոդային 
խողովակները) (27.90) 

- ձեռքի էլեկտրական բժշկական կամ ատամնաբուժական գործիքները (26.60) 

27.90.70 Էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքներ, էլեկտրասարքավորումներ 
անվտանգության ապահովման կամ երթևեկության կառավարման համար 
երկաթուղիներում, ավտոմոբիլային ուղիներում, ներքին ջրուղիներում, 
կայանատեղերի հրապարակներում, նավակառանային կառույցներում, 
օդանավակայաններում 

27.90.70.100 Սարքավորանք էլեկտրաազդանշանման, երկաթուղային ճանապարհների և 
տրամվայի գծերի  

27.90.70.300 Սարքավորանք էլեկտրաազդանշանման, ավտոմոբիլային ճանապարհների, ջրային 
ուղիների, կայանատեղերի, նավակայանային կառույցների կամ օդակայանների 
համար 

27.90.8 Էլեկտրական կոնդենսատորների, ռեզիստորների, ռեոստատների և 
պոտենցաչափերի մասեր  

27.90.81 Էլեկտրական կոնդենսատորների մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- 27.90.5 կարգում դասակարգված էլեկտրական կոնդենսատորների մասեր 

27.90.81.000 Էլեկտրական կոնդենսատորների մասեր 
27.90.82 Էլեկտրական ռեզիստորների, ռեոստատների և պոտենցաչափերի մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 27.90.6 կարգում դասակարգված դիմադրիչների, ռեոստատների և 
պոտենցաչափերի մասեր 

27.90.82.000 Էլեկտրական ռեզիստորների, ռեոստատների և պոտենցաչափերի մասեր 
27.90.9 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
27.90.99 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
27.90.99.000 Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
28 Մեքենաներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.1 Ընդհանուր նշանակության մեքենաներ 
28.11 Շարժիչներ և տուրբիններ, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 

օդագնացական շարժիչներից 
28.11.1 Շարժիչներ, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական շարժիչներից 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- մեքենաներ, սարքավորանք, նախատեսված նյութերի վրա ջերմային և 
մեխանիկական ազդեցության համար, նյութերի հետ տարբեր գործողություններ 
(բեռնում-բեռնաթափում, փոշեպատում, կշռում, փաթեթավորում) կատարելու համար 

- էներգիայի կերպափոխման համար նախատեսված մեքենաների և սարքերի 
մեխանիկական մասեր, հատուկ պատրաստված մասեր 

- հատուկ սարքավորանք բեռնատար և մարդատար տրանսպորտի համար 

- զենք և ռազմամթերք 

- շարժիչներ, տուրբիններ, պոմպեր, ճնշակներ, մեխանիկական փոխանցումների 
տարրեր 

- վառարաններ, վառարանի հրածորաններ, սառնարանային և օդափոխման 
սարքավորանք, ընդհանուր նշանակության մեքենաներ (փաթեթավորման, 
փաթաթման) 
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- մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսության համար, հաստոցներ և այլ 
մասնագիտացված սարքավորանք մետաղագործության, օգտակար հանածոների 
արդյունահանման, սննդի արդյունաբերության, մանածագործվածքի, 
թաղանթանյութ-թղթի, պոլիգրաֆիական արդյունաբերության, ռետինե և 
պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրության համար 

-էլեկտրական և ոչ էլեկտրական կենցաղային գործիքներ 

- նշված մեքենաների և սարքերի արտադրության, տեղակայման, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման համար ծառայություններ 

 
Բացառվում է` 

- հաշվիչ սարքավորանքը (26) 

- էլեկտրասարքավորանքը (27) 

- էլեկտրաշարժիչները 

- ռադիո, կապի և հեռուստատեսային սարքերը (32)  

- օպտիկական գործիքները և սարքավորումները (26) 

- տրանսպորտային միջոցները և սարքավորանքը (33 և 35) 

28.11.11 Շարժիչներ կախովի, նավերի համար 
28.11.11.000 Շարժիչներ կախովի, նավերի համար 

28.11.12 Շարժիչներ նավի, կայծային վառումով. այլ շարժիչներ 
28.11.12.300 Շարժիչներ ներքին այրման, կայծային վառքով, մխոցի պտտական կամ առաջընթաց- 

հետընթաց շարժման, նավային քարշային (բացի կախովիներից) 
28.11.12.500 Շարժիչներ ներքին այրման, կայծային վառքով, մխոցի պտտական կամ առաջընթաց- 

հետընթաց շարժման, նավային քարշի (բացի նավային, ավիացիոն և մխոցային) 
28.11.13 Այլ մխոցային շարժիչներ ներքին այրման կամ մխոցային շարժիչներ սեղմումային 

բոցավառումով  
28.11.13.100 Շարժիչներ ներքին այրման, մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 

կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային 
28.11.13.110 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 

կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 100 կՎտ-ից ոչ ավելի հզորության 
28.11.13.130 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 

կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 100 կՎտ-ից ավելի, բայց 200 կՎտ-ից ոչ 
ավելի հզորության 
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28.11.13.150 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 200 կՎտ-ից ավելի, բայց 500 կՎտ-ից ոչ 
ավելի հզորության 

28.11.13.170 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 500 կՎտ-ից ավելի, բայց 1000 կՎտ-ից ոչ 
ավելի հզորության 

28.11.13.190 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, նավային քարշային, 1000 կՎտ-ից ավելի հզորության  

28.11.13.200 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, ռելսային տրանսպորտի համար, այլ 

28.11.13.300 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 100 կՎտ-ից ոչ 
ավելի հզորության  

28.11.13.310 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 15կՎտ-ից ոչ ավելի 
հզորության  

28.11.13.330 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 15 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 30 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

28.11.13.350 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 30 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 50 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

28.11.13.370 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 50 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 100 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

28.11.13.500 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 100 կՎտ-ից ավելի, 
բայց 500 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության 

28.11.13.530 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 100 կՎտ-ից ավելի 
հզորության, բայց 200 կՎտ-ից ոչ ավել  

28.11.13.550 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 200 կՎտ-ից ավելի 
հզորության, բայց 300 կՎտ-ից ոչ ավել  

28.11.13.570 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 300 կՎտ-ից ավելի 
հզորության, բայց 500 կՎտ-ից ոչ ավել  

28.11.13.700 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ կամ 
կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 500 կՎտ-ից ավելի 
հզորության 

28.11.13.730 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ 
կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 500 կՎտ-ից 
ավելի հզորության, բայց 1000 կՎտ-ից ոչ ավել  
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28.11.13.750 Շարժիչներ ներքին այրման մխոցային, սեղմումային բոցավառումով (դիզելներ 
կամ կիսադիզելներ), նոր, արդյունաբերական օգտագործման համար, 1000 կՎտ-ից 
ավել հզորության 

28.11.2 Տուրբիններ 
28.11.21 Տուրբիններ ջրի գոլորշիով աշխատող. այլ շոգետուրբիններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շոգետուրբիններ, աշխատում են անվի թիերին տրված գոլորշու կինետիկ 
էներգիայով, բաղկացած են ռոտորից, որի վրա ամրացված է անիվը(ները) կորագիծ 
հատում ունեցող թիերով, ստատորից, որի պատյանի մեջ տեղակայվում է ռոտորը և 
անշարժ թիերի ու ծայրափողակների համակարգը, խարիսխի թիերին գոլորշին 
ուղղելու համար. գոյություն ունեն «իմպուլսային» և «ռեակտիվ» տուրբիններ, 
տարբերվում են խարսխի թիերին գոլորշու տրման եղանակով, ընդ որում 
արդյունավետության բարձրացման համար, երկու ձևերը միացնում են «հավաքական 
տուրբինների» մեջ, մի լիսեռի վրա հավաքվում են մի քանի ռոտորներ. տուրբիններն 
օգտագործվում են էլեկտրագեներատորների (տուրբագեներատորներ) ճնշակներում, 
օդափոխիչներում, կենտրոնախույս պոմպերում, աշխատում են նաև սնդիկի 
գոլորշով, երբեմն հանդերձավորվում են դարձափոխող և իջեցնող փոխանցումներով 
(օգտագործվում են շոգենավերում և որոշ շոգեքարշերում)  

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված դարձափոխող կամ իջեցնող փոխանցիչները (28.15.22) 

- տուրբինի մասերը (28.11.31)  

- տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր շարժիչները (30.30) 

28.11.21.300 Տուրբիններ ջրի գոլորշով աշխատող և շոգետուրբիններ, այլ (բացի 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության շոգետուրբիններից) 

28.11.21.500 Շոգետուրբիններ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար 
28.11.22 Տուրբիններ հիդրավլիկական և ջրանիվներ 
28.11.22.000 Տուրբիններ հիդրավլիկական և ջրանիվներ 
28.11.23 Գազատուրբիններ, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր 

շարժիչներից  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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Տվյալ ենթակարգում ներառված տուրբինները կերպափոխում են հոսող (ջրի շիթ, 
ջրվեժ) կամ ճնշման տակ գտնվող հեղուկների (ջուր, յուղեր կամ հատուկ հեղուկներ) 
շարժման էներգիան և հիմնականում օգտագործվում են հիդրոէներգետիկական 
կառույցներում: 

  

- հիդրոտուրբիններ` լինում են շերեփավոր, ջրի փոքր ծավալների համար, ռոտորն 
ունի անիվ,որի պարագծով մեկ տեղակայված են շերեփներ, ստատորը ունի մեկ կամ 
մի քանի ջրամուղներ, որոնք թեքորեն ջուրն ուղղում են շերեփների վրա  

- հիդրոտուրբիններ` շառավղա-առանցքային, ջրի մեծ ծավալների համար, որ տրվում 
է չափավոր կամ ցածր ճնշման տակ  

- հիդրոտուրբիններ` դարձկեն-թիակավոր, ցածր ճնշման տակ ջրի մատուցման 
համար, վերը նկարագրվածներից տարբերվում է ստատորի և խարսխի վրայի 
թիակների տեղադրման դիրքի փոփոխական անկյունով 

- ջրանիվներ` պարզագույն շարժիչ է, ունի մեծ անիվ, պարագծի ամբողջ 
երկարությամբ տեղակայված են փայտյա կամ մետաղյա ակոսավոր թիակներ, սռնին 
միացված է բարձրացնող փոխանցմանը, օգտագործվում են արհեստանոցներում, 
սղոցարաններում, ալրաղացներում և այլն 

 

Բացառվում է` 

- նավային թիավարման անիվները, չնայած արտաքին նմանությանը (25.99.26) 

- ջրաչափիչ անիվները (26.51.12) 

- հիդրոտուրբինների և դրանց աշխատանքային անիվների մասերը (28.11.32)  

28.11.23.000 Գազատուրբիններ, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր շարժիչներից  

28.11.24 Հողմատուրբիններ  
28.11.24.000 Հողմատուրբիններ 
28.11.3 Տուրբինների մասեր 
28.11.31 Ջրի գոլորշիով աշխատող տուրբինների և այլ շոգետուրբինների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կարգավորող մեխանիզմ, կարգավորում է տուրբինի վրա տրվող գոլորշու կամ գազի 
քանակությունը, հաստատուն արագություն պահպանելու համար 
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- ռոտորներ  

- ստատորներ 

- հատվածներ (սեգմենտներ) և թիակներ  

28.11.31.000 Ջրի գոլորշիով աշխատող տուրբինների և այլ շոգետուրբինների մասեր 
28.11.32 Հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների (ներառյալ կարգավորիչները) 

մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ռոտորներ  

- ստատորներ  

- հատվածներ (սեգմենտներ) , թիակներ և շերեփներ  

- պարուրաձև խողովակաշարերի պատյաններ 

- համապատասխան տեսակների կարգավորիչներ, հաստատուն արագություն 
պահպանման համար, անկախ բեռնվածքից 

- կափույրների (կարգավորիչների) ասեղներ 

28.11.32.000 Հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների (ներառյալ կարգավորիչները) մասեր 
28.11.33 Գազատուրբինների մասեր, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր 

շարժիչների մասերից 
28.11.33.000 Գազատուրբինների մասեր, բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակավոր 

շարժիչների մասերից 
28.11.4 Շարժիչների մասեր 

 

Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ավտոմեքենաների համար նախատեսված տարբեր մանրակներ և պարագաներ` 
արգելակներ, փոխանցման տուփեր, սռնիներ, ընթացանիվներ, մեղմիչներ, 
կախոցներ, ջերմափոխանակիչներ, խլացուցիչներ, արտանետիչ խողովակներ, 
կատալիզորդներ, ղեկանիվներ, ղեկասյունակներ, ղեկատուփեր 

- ավտոմեքենաների հիմնիրանների մանրակներ և պարագաներ` անվտանգության 
գոտիներ, դռներ, թափարգելներ 

 



1964 
 

Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների մարտկոցները (27.20) 

- ավտոմեքենաների համար նախատեսված էլեկտրասարքավորանքը (27.40) 

- ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և վերափոխման 
ծառայությունները (45.20) 

28.11.41 Մխոցային ներքին այրման կամ մխոցային սեղմումային բոցավառումով 
շարժիչների մասեր, բացի օդագնացական շարժիչների մասերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ներքին այրման մխոցային շարժիչների համար նախատեսված մասեր` մխոցներ, 
գլաններ և գլանների բլոկներ, գլանների գլխիկներ, գլանների պարկուճներ, ներթողի 
և արտաթողի կափույրներ, ներծծման խողովակաշարեր և արտաթողի հավաքիչներ, 
մխոցային օղակներ, շարժաթևեր, կարբյուրատորներ, վառելիքի բոցամուղներ 

 

Բացառվում է` 

- վառելիքի պոմպերը (28.13.1) 

- ծնկավոր և բաշխիչ լիսեռները և փոխանցման տուփերը (28.15.22  կամ 28.15.24) 

- էլեկտրական մեկնարկի և վառքի սարքերը (ներառյալ վառոցքի մոմերը և 
լուցամոմերը) (29.31.21) 

- չպնդացրած ռետինացված կաուչուկից խողովակաշարերը և խողովակները 
(22.19.30) 

- ոչ ազնիվ մետաղներից ճկուն խողովակաշարերը և խողովակները (25.99.29) 

- տակդիրները և համանման միակցիչ տարրերը (28.29.23) 

28.11.41.300 Բլոկներ գլանների, պարկուճներ գլանների, քարտերներ և գլխիկներ գլանների 
28.11.41.500 Շարժաթևեր, մխոցներ և օղակներ 
28.11.41.700 Կարբյուրատորներ, ներցայտի համակարգեր շարժիչների, ներքին այրման, կայծային 

վառքով  
28.11.41.900 Մասեր այլ  
28.11.42 Այլ շարժիչների մասեր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 28.11.41 ենթակարգի պարզաբանումները` 



1965 
 

համապատասխան փոփոխություններով  

 

Բացառվում է (ի լրումն 28.11.41 ենթակարգի բացառությունների)` 

- արտանետված գազերով տուրբաջեռուցիչները, որոնք օգտագործվում են վառելիքի 
այրման համար անհրաժեշտ մթնոլորտային օդի սեղմման համար` ներքին այրման 
մխոցային շարժիչների հզորության ավելացման նպատակով (ինչպես և 
արտանետված գազերի տուրբինից շարժաբեր ունեցող տուրբինային շարժաբերով 
օդային ճնշակները` դասակարգվում են 28.13.2 կարգում) 

28.11.42.300 Շարժաթևեր, մխոցներ և օղակներ, դիզելային շարժիչների համար 
28.11.42.500 Համակարգեր ներցայտի, ավտոմեքենաների դիզելային շարժիչների համար, ներքին 

այրման  
28.11.42.700 Համակարգեր ներցայտի, այլ դիզելային շարժիչների համար, ներքին այրման  
28.11.42.900 Մասեր դիզելային շարժիչների համար, ներքին այրման սեղմմամբ բոցավառվող այլ 
28.11.9 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 

օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.11.99 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 
օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.11.99.000 Շարժիչների և տուրբինների, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և 
օդագնացական շարժիչներից, արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանք 
28.12.1 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանք, բացի մասերից 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- հիդրավլիկական ուժային շարժիչներ, նախատեսված են մեխանիկական 
աշխատանք կատարելու համար, օգտագործում են ծովային ալիքների էներգիան` 
մխոցային շարժիչներ, որոնցում մխոցները գլաններում շարժվում են ջրի սյան 
ճնշման տակ, հիդրավլիկական գլաններ, որոնցում յուղի կամ այլ հեղուկի ճնշման 
տակ մխոցները այդ էներգիան վերածում են գծային շարժման 

- հիդրավլիկական ուժային շարժիչներ` շարժաբերեր հիդրավլիկական կափույրներով, 
բաղկացած են հենամարմնից և մխոցից, որը շարժաթևին ուղղահայաց դրված մատի 
շնորհիվ գծային շարժումը վերածում է պտտական շարժման, հիդրավլիկական 
օժանդակ շարժիչներ, որոնք ղեկավարող և կարգավորող համակարգերի հետադարձ 
կապերում կատարում են վերջնական կամ միջանկյալ գործադիր մեխանիզմի դեր 



1966 
 

 - հիդրավլիկական համակարգեր, որոնք բաղկացած են հիդրավլիկական ուժային 
կայանքից, հիդրավլիկական գլաններից և դրանց միմյանց հետ կապող փողակներից 
և ճկափողերից  

- հիդրավլիկական ուժային շարժիչներ` «հիդրավլիկական» ռեակտիվ շարժիչներ և 
«հիդրոռեակտիվ» շարժիչներ շարժիչային նավակների համար, բաղկացած են հզոր 
պոմպերից, որոնք ծովի կամ գետի ջուրն ուժեղ շիթով դուրս են մղում կարգավորվող 
փողրակից  

- հիդրավլիկական ուժային շարժիչներ` հիդրավլիկական փոխհաղորդման համար 

- հիդրավլիկական ուժային շարժիչներ` հիդրավլիկական կատարողական 
մեխանիզմներ դիրքայնացման և սևեռակման համար 

- օդաճնշիչ ուժային շարժիչներ և մոտորներ, որոնց թվին են պատկանում թևավոր 
շարժիչները, ռեդուկտորային շարժիչները, լիսեռային և շառավղա-մխոցային 
շարժիչները, օդաճնշիչ գլանները, շարժաբերները օդաճնշիչ կափույրներով 

- քամու շարժիչներ (հողմաղացներ), որոնք քամու էներգիան կերպափոխում են 
մեխանիկականի, որպես կանոն ունեն փոքր հզորություն 

- զսպանակավոր, կշռաքարային և այլ շարժիչներ,օրինակ` ժամացույցի 
մեխանիզմներ, որոնք աշխատում են զսպանակի կամ կշռաքարի ծանրության 
ազդեցության տակ 

- մխոցային շարժիչներ չմիավորված բոյլերների հետ, որտեղ մեխանիկական 
էներգիան առաջանում է բոյլերի արտադրած գոլորշու և մթնոլորտային ճնշման 
տարբերության տակ, մխոցի վրա ազդեցությունից 

- գոլորշու կամ գազային ուժային կայանքներ միավորված բոյլերների հետ  

 

Բացառվում է` 

- շոգեմեքենաները, ներքին այրման շարժիչները հարկադրական վառումով և 
սեղմումային բոցավառումով, հիդրոտուրբինները, ջրանիվները, հիդրոռեակտիվ և 
տուրբոպտուտակային շարժիչները, ռեակտիվ շարժիչները, այլ գազային 
տուրբինները (28.11, 27.11.1- 27.11.3, 30.30)  

- էլեկտրագեներատորները, կազմված հողմաղացից և էլեկտրագեներատորները, 
որոնք աշխատում են թռչող սարքի պտուտակից առաջացած օդային հոսանքից 
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(27.11.3)  

- մեխանիզմները, որտեղ օգտագործվում են իջեցման սարքեր (26.52.21 և 26.52.22) 

28.12.11 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչներ գծային գործողության 
(գլաններ) 

28.12.11.300 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական, գծային գործողության (գլաններ) 
28.12.11.500 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, օդաճնշական, գծային գործողության (գլաններ) 
28.12.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ռոտացիոն շարժիչներ 
28.12.12.300 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության 

կայանքներից և շարժիչներից) 
28.12.12.330 Համակարգեր հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության ուժային կայանքներից) 

28.12.12.350 Շարժիչներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության շարժիչներից) 
28.12.12.370 Շարժիչներ և կայանքներ ուժային, հիդրավլիկական (բացի գծային գործողության 

կայանքներից և շարժիչներից), այլ 
28.12.12.500 Շարժիչներ պտտվող օդաճնշական, ներառյալ շարժիչներ` քաղաքացիական 

ավիացիայի համար (բացի գծային գործողության կայանքներից և շարժիչներից)  
28.12.13 Հիդրավլիկական պոմպեր 

 
Կիրառելի են 28.12.1 և 28.12.2 կարգերի պարզաբանումները` համապատասխան 
փոփոխություններով: 

28.12.13.000 Հիդրավլիկական պոմպեր 
28.12.14 Հիդրավլիկական և օդաճնշական կափույրներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է  

- ծորակներ, կափույրներ, փականներ և այլ համանման հարմարանքներ, որոնք 
տեղադրվում են խողովակաշարերի, ցիստեռների, բաքերի վրա և կարգավորում են 
հեղուկների, գազերի կամ հոսող պինդ մարմինների (օրինակ, ավազի) հոսքը, գազի 
կամ հեղուկների հոսքի արագությունն ու ճնշումը (հոսքի կարգավորումը կատարվում է 
անցման հատվածքի փակել-բացելով), աշխատեցվում են ձեռքով (բանալու, թափանվի 
և այլն միջոցով) կամ էլեկտրաշարժիչների, էլեկտրամագնիսների և ավտոմատ 
սարքերի միջոցով (զսպանակ, լողանով հակակշիռ, ջերմապահպանիչ տարր կամ 
թաղանթային տվիչ): Այստեղ են դասակարգվում նաև համակցություններ, որոնք 
բաղկացած են ծորակից կամ կափույրից, ջերմապահպանիչով, ճնշակայունարարով, 
ավտոմատ կառավարվող սարքով կամ 26.51.52, 26.51.70 ենթակարգերի սարքերով, 
եթե դրանք նախատեսված կամ հավաքված են անմիջապես ծորակի կամ կափույրի 
վրա, այն պայմանով, որ այդ համակցված սարքը բնութագրվում է որպես տվյալ դասի 
արտադրատեսակ (հակառակ դեպքում դրանք դասակարգվում են 26.51.52 (օրինակ 
խառնովի ծորակի վրա տեղադրված հեղուկային տեսակի մանոմետրը) կամ 26.51.65 
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ենթակարգերում). հեռակառավարման համակարգերի օգտագործման դեպքում այս 
դասում դասակարգվում են միայն ծորակը, կափույրը և այլն: 

  Տվյալ դասի արտադրատեսակները պատրաստվում են էժանագին մետաղից 
կամ պլաստիկ նյութերից (բացի ապակուց, խեցեգործական նյութերից, ռետինացված, 
չպնդացած ռետինից): Ծորակները, կափույրները, փականները և այլն 
դասակարգվում են այս դասում նաև այն դեպքում, երբ նրանք հատուկ 
նախատեսվում են որոշակի մեքենայի կամ սարքի (տրանսպորտային մեքենա, 
ինքնաթիռ) մեջ տեղադրվելու համար, կամ դրանցում կատարված են որոշ 
կառուցվածքային փոփոխություններ (կրկնակի պատեր, փակիչ հարմարանքներ և 
այլն):  

- անդարձ կափույրներ (հետգցովի և գնդիկավոր) 

- ապահովիչ կափույրներ, բեռնաթափող կափույրներ և այլն, անկախ նրանից` մտնում 
է նրա կազմի մեջ սուլիչ թե ոչ (երբեմն կափույրների փոխարեն դրվում են պատռվող 
սկավառակներ, որոնք որոշակի ճնշման տակ պատռվում են (պատռվող 
սկավառակները դասակարգվում են տվյալ դասակարգման ուրիշ խմբավորումներում, 
օգտագործված նյութերին համապատասխան)) 

- հավաքիչ կափույրներ (եռաքայլ, «եղևնաձև» ) 

- կարգավորիչ ծորակներ, ներփչման ծորակներ, փակիչ կափույրներ և այլն 
(մակարդակաչափերի համար) 

- փականներ դողերի համար 

- դատարկման ծորակներ հովացուցիչների (ռադիատորների)  

- ռեդուկցիոն կափույրներ գազի ճնշումն իջեցնելու և պահպանելու համար (խցանի 
կամ խցերի միջոցով), դրանց հետ են դասակարգվում նաև ճնշման 
կարգավորիչները, ճնշման ռեդուկտորները, ճնշաչափերի հետ համակցված 
ռեդուկցիոն կափույրները դասակարգվում են (26.51.52) ենթակարգում, եթե 
դրանցում չեն պաշտպանվում ծորակի կամ կափույրի բնութագրերը 

- կափույրներ ղեկավարվող լողանի միջոցով 

- կուտակիչ ամաններ ( դրանց մեջ հավաքվում է շոգեմուղով անցնող գոլորշուց 
խտացված ջուրը, որն ավտոմատ դատարկվում է լողանի շնորհիվ),  

- թերմոստատ ղեկավարումով կուտակիչ ամաններ 

- հրդեհային ծորաններ (կանգնուկներ), հրդեհային ծորակներ, հրշեջ 
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ծայրապանակներ և այլն (օժտված ծորակներով կամ կափույրներով, շիթ կամ 
ջրցայտում ստանալու նպատակով) 

 - ծորան-խառնիչներ, խառնիչ կափույրներ մեկ կամ ավելի մուտքային անցքերով և 
խառնման խցով, կարող են ղեկավարվել թերմոստատի օգնությամբ (մտնում են 
կափույրների կառուցվածքի մեջ և ունեն կարգավորվող ձգում) 

- դատարկման անցքեր խցաններով (բացի պարզունակ դատարկման ձեռքով դրվող 
խցանով անցքերը, որոնք դասակարգվում են խցանի նյութին համապատասխան) 

- արտակողեզրային կափույրներ և այլ ստորջրյա կափույրներ, ծորակներ և այլն, 
նավերի համար 

- յուղման ծորակներ ճկուն կամ աստղադիտական խողովակներով, շոգենավերի 
լիսեռների յուղման համար և այլն 

- կափույրներ սոդայաջրով գլանանոթների համար 

- կափարիչներ թիթեղատուփերի, ճնշման տակ փոշիացման համար` նախատեսված 
են հեղուկ կամ գազանման միջատասպան, ախտահանիչ նյութերի լցավորման 
համար (բարձր ճնշման տակ). օժտված են արտարկման անցքերը բացող փակող 
մետաղական գլխիկից (տեղաշարժվող ասեղով, սեղմման կոճակով) 

- ծորակներ կամ կափույրներ տակառներում, տակառիկներում անցքերի վրա 
(խցանների փոխարեն) տեղադրման համար 

- ծորաններ մեքենաների, շշերի լցավորման համար, նախատեսվում է ավտոմատ 
փակում, երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է մինչև շշի վերևը 

- գարեջրալցման գործիքներ, աշխատում են գազով, տեղակայվում են 
գարեջրատների վաճառասեղանների վրա 

- մասեր ծորակների, կափույրների և այլ համանման ամրանների 

 

Բացառվում է` 

- մեխանիկական ջրցայտ գլխիկները հակահրդեհային կայանքների համար, 
մեխանիկական ջրցայտ գլխիկները այգիների ջրման համար և այլն (28.29.22) 

- ծորակները, կափույրները, փականները և համանման պիտույքները` պատրաստված 
պնդացած, ռետինացված ռետինից (22.19.73), խեցեգործական նյութերից (23.44.1, 
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23.20.14), ապակուց (23.19.23, 23.19.26) 

- U ձևի անիվները կեղտաջրերի համար (զուգարանների, լողասենյակների 
լվացարանների համար), լվացման տակառները, դասակարգվում են պատրաստման 
նյութերին համապատասխան, օրինակ` (22.23.12, 23.42.10, 25.99.11) 

- կենտրոնախույս կարգավորիչները շոգեշարժիչների համար (28.12.1) 

- շոգեներարկիչները կամ շիթային պոմպերը (28.13.1) 

- օդային փոշեցիրային սարքավորանքը (28.29.22 և 28.30.60) 

- բաժնևորիչ գործիքների (պաղպաղակի, ալկահոլային ըմպելիքների, կաթի տրման) 
հետ համակցված ծորակները (28.99.39) 

- ներքին այրման շարժիչների ներթողման և արտաթողման կափույրները (29.32, 
30.30) 

28.12.14.000 Հիդրավլիկական և օդաճնշական կափույրներ 
28.12.15 Հիդրավլիկական կայանքներ 
28.12.15.000 Հիդրավլիկական կայանքներ 
28.12.16 Հիդրավլիկական համակարգեր 
28.12.16.330 Համակարգեր հիդրավլիկական 
28.12.16.350 Գլաններ հիդրավլիկական, գծային գործողության, այլ (բացի հիդրավլիկական 

համակարգերից)  
28.12.2 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների մասեր 
28.12.20 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 29.12.1 կարգում դասակարգված շարժիչների մասեր` ռեակտիվ շարժիչների այրման 
խցեր և օդային կափույրներ, տուրբապտուտակային շարժիչների համար վառելիքի 
մատուցման կարգավորիչներ, հողմաղացների համար օդանիվներ և բոցամուղներ, 
գլաններ, մխոցներ, մղակներ, կենտրոնախույս գնդային կարգավորիչներ կամ 
թափանիվ-կարգավորիչներ, շարժաթևեր: 

 

Բացառվում է` 

- գոլորշու կամ ուժային կայանքների մասերը, միավորված բոյլերների հետ 
դասակարգվում են որպես բոյլերների մասեր (28.30.11) կամ որպես գոլորշու ուժային 
կայանքների մասեր (29.12.1) 
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28.12.20.500 Մասեր շարժիչների և կայանքների ուժային, հիդրավլիկական 
28.12.20.700 Մասեր շարժիչների ռեակտիվ (բացի տուրբառեակտիվայիններից) 
28.12.9 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
28.12.99 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

28.12.99.000 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային շարժիչների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.13 Այլ պոմպեր և ճնշակներ 
28.13.1 Պոմպեր հեղուկների վերամղման համար. հեղուկների վերհաններ  

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

 Տվյալ կարգում դասակարգվում են ձեռքի կամ ինքնավար շարժաբերի 
միջոցով հեղուկի (հալված մետաղ, բետոնե շաղախ և այլն) անընդհատ 
տեղափոխման համար, երբեմն հանդերձավորվում են ծախսաչափիչ և 
արժեքաչափիչ հաշվիչներով (օգտագործվում են բենզինի և յուղի լցակայաններում), 
դրանց թվին են պատկանում ներքին այրման շարժիչներին և սինթետիկ 
մանածագործվածքային թելքի մանման հաստոցներին կից դրվող պոմպերը: 

 

- ծավալային պոմպեր մխոցների հետադարձ-առաջընթաց շարժումով, հեղուկի 
ներծծման համար օգտագործվում է մխոցի կամ սուզակի շարժումը գլանում, լինում են 
«հասարակ» գործողության (հեղուկի ներծծման և արտածման համար օգտագործվում 
է մխոցի մի կողմը) և «կրկնակի գործողության» (հեղուկի ներծծման և արտածման 
համար օգտագործվում է մխոցի երկու կողմը). հասարակ ներծծող պոմպերում 
հեղուկը ներծծվում և արտածվում է դուրս, հաղթահարելով մթնոլորտային ճնշումը. 
լցամղումով պոմպերում, բացի ներծծման քայլից կա նաև սեղմման քայլ հեղուկի 
բարձրացման համար. մեծ հզորություն ստանալու համար օգտագործվում են 
բազմագլանային պոմպեր (գլանների շարային և շառավղային դասավորությանբ). 
լինում են թաղանթային պոմպեր (աշխատում են ջրաշարժաբերի միջոցով, ունենում 
են մետաղական, կաշվե և այլ թաղանթներ) 

- «յուղա-թաղանթային» պոմպեր ցամաքուրդի, ոռոգման, թթուների համար և այլն 
(թաղանթի դեր է կատարում հեղուկը, որը չի խառնվում վերամղվող հեղուկի հետ) 

 - էլեկտրամագնիսական պոմպեր (մխոցի շարժումն իրականացվում է 
էլեկտրամագնիսական դաշտի ազդեցության տակ), պոմպեր (բետոնապոմպեր), 
որոնք օգտագործում են երկու մխոցների ներծծման և մղման շարժումը 
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- ռոտացիոն ծավալային պոմպեր (հեղուկի ներծծումը և արտածումը կատարվում է 
պտտվող լիսեռի վրա հավաքված բռունցքների կամ այլ հարմարանքների միջոցով), 
լինում են ժանանվային պոմպեր (հեղուկը տեղաշարժվում է ժանանիվների հատուկ 
ձև ունեցող ատամների միջոցով)  

- թիակավոր պոմպեր (ունեն պտտվող ապակենտրոն գլանների տեսքով ռոտոր), 
գլանների վրա տեղադրված են շառավղի ուղղությամբ ազատ շարժվող թիակներ, 
որոնք տեղափոխում են հեղուկը, քսվելով հենամարմնի ներքին պատերին 

- շաղափային պոմպեր (իրանում պտտվող երկու աշխատանքային տարրերով)  

- պարուրային (պտուտակային) պոմպեր (հեղուկը տեղափոխվում է հենամարմնում 
պտտվող երկու կամ ավելի պարուրակերպ պտուտակների միջոցով), լինում են 
պարուրակերպ և որդնակային լիսեռներով պոմպեր  

- գալարակծկողական պոմպեր (ունեն ճկվող խողովակ, որն անցնում է հենամարմնի 
միջով, իսկ խարսխի վրա դրված հոլովակները սեղմում են այն և պտտվելիս 
տեղափոխում հեղուկը) 

- կենտրոնախույս պոմպեր, որոնցում ներծծվող հեղուկին պտտական շարժում է 
հաղորդվում ռոտորի վրա դրված թևանիվների միջոցով և կենտրոնախույս ուժի 
ազդեցության տակ հեղուկը դուրս է մղվում հենամարմնի պատերին արված 
անցքերից, հեղուկի կինետիկ էներգիան բարձր ճնշման վերածելու համար 
հենամարմինը հանդերձավորում են լայնացող ուղղորդող հարմարանքներով. մեծ 
ճնշում ստանալու համար օգտագործվում են բազմաստիճան կենտրոնախույս 
պոմպեր, որոնք աշխատեցվում են ներքին այրման շարժիչների կողմից, առանց 
ռեդուկտորի օգնության. լինում են սուզապոմպեր, շրջապտտական պոմպեր 
կենտրոնական տաքացման, խուղակավոր կենտրոնախույս պոմպեր, կողմնային 
խուղակավոր 

- կենտրոնախույս պոմպեր և շառավղային կենտրոնախույս պոմպեր 

- այլ պոմպեր` էլեկտրամագնիսական պոմպեր (չշփոթել մագնիսական մակածության 
հիման վրա աշխատող պոմպերի և մխոցավոր էլեկտրամագնիսական պոմպերի 
հետ), աշխատում են էլեկտրահաղորդականության հիման վրա, պոմպ-արտարկիչներ 
(խողովակից ճնշման տակ տրվող ջրի, գոլորշու, օդի շիթի կինետիկ էներգիան 
առաջացնում է հեղուկի ներծծման և արտածման երևույթ (դրանցից են Գիֆֆարդի 
պոմպերը` բոյլերներում ջրի մատուցման համար և ներքին այրման մխոցային 
շարժիչների վառելիքի պոմպերը), էմուլսիոն պոմպեր (գազալիֆտային պոմպեր), 
որոնցում հեղուկը ելքում խառնվում է սեղմված գազի հետ, ընկնում է նրա խտությունը 
և դրա հիման վրա ապահովվում է նրա ամբարձումը (եթե օգտագործվում է 
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խտացրած օդ պոմպը կոչվում է էրլիֆտային), գազային պոմպեր (ամբարձումը 
կատարվում է գազի կամ հեղուկ վառելիքի պայթման ուժով), գոլորշու բաբախորդներ 
(բաբախաչափ), հեղուկը բաբախորդի խցից արտամղվում է գոլորշու կողմից, խցում 
գոլորշու խտացման հետևանքով առաջանում է ներծծման երևույթ  

- ամբարձիչներ սեղմված օդի խցերով  

- հիդրավլիկական կոթեր (շարժվող հեղուկի էներգիան և հոսքի պարբերական 
դադարեցումն առաջ է բերում թրթռում)  

- սորամբարձիչներ հեղուկի, լինում են ամբարձիչ անիվներ (շերեփներով, կոնքերով), 
շղթայական և մալուխային ամբարձիչներ (դույլերով, շերեփներով, ռետինե 
բաժակներով և այլն), ժապավենավոր ամբարձիչներ (ունեն մետաղական կամ 
գործվածքե ժապավեն, ջուրը պահվում է մազականության հաշվին և դուրս է 
թափվում կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ), ամբարձիչներ պտուտակային 

 

Բացառվում է` 

- հատուկ տրանսպորտային միջոցները, որոնք հանդերձավորված են 29.10.54 
դիրքում տրված բետոնապոմպերով 

- խեցե պոմպերը (ագրեսիվ հեղուկների համար) (23.44) 

- ձեռքի շարժաբերով յուղի կանիստրները, յուղման համար սրսկիչները (25.73.30) 

- շշալցման համար մեքենաները (28.29.21) 

- հեղուկների ցրցայտման և փոշիացրման համար հարմարանքները (28.29.22) 

- հրդեհաշիջման համար մեքենաները (29.10.59) 

- հեղուկի պոմպերի և հեղուկի ամբարձիչների մասերը (28.13.31) 

28.13.11 Պոմպեր վառելիքի, պոմպեր քսուքի, պոմպեր հովացման հեղուկի մատուցման 
համար և բետոնապոմպեր  
 
28.13.11.100 և 28.13.11.300 ստորադիրքերում ներառվում են պոմպեր, որոնցում 
նախատեսված կամ արդեն տեղադրված են մղված հեղուկի քանակի չափիչներ: 
Չափիչ գործիքները լինում են պարզ և բարդ` բաղկացած այլ մեխանիզմներից 
(հեղուկի դոզավորիչ, գնի հաշվիչ և այլն), եթե հաշվիչը դրվում է այն խողովակի վրա, 
որով պոմպի շնորհիվ հոսում է հեղուկը, ապա պոմպը և չափիչ գործիքը 
դասակարգվում են առանձին, նույնիսկ, եթե նրանք նկարագրված են միասին, 
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նախատեսված են բենզինի, այլ շարժիչային վառելիքի և յուղերի մղման համար և 
օգտագործվում են լաբորատորիաներում, խանութներում և այլն: 

28.13.11.100 Պոմպեր վառելիքա-քսուքային նյութերի համար, օգտագործվող` 
ավտոլցակայաններում կամ ավտոտնակներում 

28.13.11.300 Պոմպեր հեղուկների համար` ծախսաչափերով կամ դրանց նախատեսվող 
տեղակայմամբ 

28.13.11.500 Պոմպեր հեղուկների համար, ձեռքի 
28.13.11.700 Պոմպեր վառելիքի, յուղի կամ հովացման հեղուկի համար, ներքին այրման 

շարժիչների համար 
28.13.11.900 Բետոնապոմպեր 
28.13.12 Այլ հետադարձ-առաջընթաց պոմպեր ծավալային գործողության` հեղուկների 

վերամղման համար  
 
Կիրառելի են 28.13.1 կարգի պարզաբանումները` համապատասխան 
փոփոխություններով: 

28.13.12.100 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ - առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), հիդրոագրեգատներ 

28.13.12.300 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ-առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), բաժնորոշիչ 

28.13.12.500 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), հիդրավլիկական ուժային 

28.13.12.700 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), բազմաշարային կամ սուզակային 

28.13.12.900 Պոմպեր մխոցային ծավալային, հետադարձ- առաջընթացային, հեղուկների 
վերամղման համար (բացի բետոնից), այլ  

28.13.13 Այլ ռոտորային ծավալային գործողության պոմպեր հեղուկների վերամղման 
համար  

28.13.13.100 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, 
հիդրոագրեգատներ 

28.13.13.300 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, ժանանվային  
28.13.13.330 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, ժանանվային, 

հիդրավլիկական ուժային 
28.13.13.350 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային հեղուկների վերամղման համար, ժանանվային, այլ  

28.13.13.500 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, թիակավոր 
28.13.13.530 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, թիակավոր, 

հիդրոշարժաբերային 
28.13.13.550 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, թիակավոր, այլ 
28.13.13.700 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, պտուտակային և 

այլ 
28.13.13.730 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, պտուտակային 
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28.13.13.750 Պոմպեր ռոտացիոն ծավալային, հեղուկների վերամղման համար, այլ  
28.13.14 Այլ կենտրոնախույս պոմպեր հեղուկների վերամղման համար. այլ պոմպեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կենտրոնախույս պոմպեր առանցքային հոսքով (հեղուկը հոսում է աշխատանքային 
անվի առանցքի երկարությամբ) 

- հիբրիդային պոմպեր շառավղային հոսքով և առանցքային հոսքով (շառավղային 
ներթողում և առանցքային արտաթողում կամ հակառակը) 

 

28.13.14.700 – 28.13.14.800 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 28.13.1 
կարգի պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով 

 

Բացառվում է` 

- բժշկական ներծծող պոմպերը, գեղձազատումներ վերցնելու համար, պարունակում 
են ներծծման սարք, օգտագործվում են վիրահատարաններում, շարժական 
վիրահատարաններում (32.50.13) 

- բժշկական պոմպերը (մարմնին պատվաստելու և այլնի համար), սարքավորված են 
սնող պահեստարաններով, ունեն էներգիայի սնուցման աղբյուր և այլն (26.60.14) 

28.13.14.100 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող 
28.13.14.130 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող, 

միաստիճանային  
28.13.14.150 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող, 

բազմաստիճանային  
28.13.14.170 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, ընկղմվող անխցուկային 

կենտրոնախույս, ջեռուցման համակարգերի և տաք ջրամատակարարման համար 
28.13.14.200 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 

խողովակի 15 մմ-ից ոչ ավել տրամագծով  
28.13.14.300 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 

խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, խուղակա-կենտրոնախույս և մրրկային 
28.13.14.500 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 

խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, միաստիճանային  
28.13.14.510 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 

խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, միաստիճանային, 
մուտքի աշխատանքային միակ անվով, միաբլոկային  
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28.13.14.530 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով միաստիճանային, 
մուտքի աշխատանքային միակ անվով, այլ 

28.13.14.550 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, միաստիճանային, 
մուտքի աշխատանքային մեկից ավելի անիվներով 

28.13.14.600 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, շառավղային հոսքով, բազմաստիճանային 

28.13.14.700 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, այլ (բացի 29.12.24.300 – 29.12.24.600 
ստորադիրքերի պոմպերից) 

28.13.14.710 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավել տրամագծով, այլ, միաստիճանային 

28.13.14.750 Պոմպեր կենտրոնախույս, հեղուկների վերամղման համար, արտաթողման 
խողովակի 15 մմ-ից ավելի տրամագծով, այլ, բազմաստիճանային  

28.13.14.800 Պոմպեր հեղուկների, այլ և վերհաններ հեղուկների 
28.13.2 Պոմպեր օդահան կամ վակուումային. օդային կամ այլ գազային ճնշակներ  

 
 
Տվյալ կարգում ներառված գազային և վակուումային պոմպերի և ճնշակների 
աշխատանքի սկզբունքը նման է հեղուկային պոմպերի աշխատանքի սկզբունքին: 
Գոյություն ունեն նաև պոմպերի հատուկ տեսակներ, որոնցում ապահովվում է 
բացարձակ վակուում` դիֆուզիոն պոմպեր (յուղի կամ սնդիկի օգտագործմամբ), 
մոլեկուլային և ծավալային, որոնք կիրառվում են եռումն արագացնելու, թորման, 
էլեկտրալամպերի արտադրության մեջ վակուում ստեղծելու, մեքենաների դողերի 
պոմպման համար և այլն: Ի տարբերություն հեղուկային ճնշակների, օդային կամ 
գազային ճնշակները (բացի ցածր ճնշման ճնշակներից) հովացվում են ջրով կամ այլ 
եղանակով: Օդային կամ գազային ճնշակները (մխոցավոր, հետադարձ- 
առաջընթաց, առանցքային, կենտրոնախույս, ռոտացիոն) լայնորեն կիրառվում են 
գլաններում գազի սեղմման համար, քիմիական գործընթացներում, 
սառնարաններում, օդաճնշական մուրճերում և այլն: Այս կարգում դասակարգվում են 
նաև օդային պոմպեր, ճնշակներ, տաքացուցիչներ և այլ հատուկ սարքավորանք, 
որոնք օգտագործվում են ուրիշ հարմարանքներում, բայց դրանց մաս չեն կազմում:  

- դիֆֆուզիոն պոմպեր  

- մոլեկուլային պոմպեր 

- բռնիչ պոմպեր (հետերապոմպեր, կրիոպոմպեր) 

- օդային և այլ գազային ճնշակներ (մխոցային, հետադարձ-առաջընթաց շարժման, 
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կենտրոնախույս, առանցքային և ռոտացիոն) 

- գազային գեներատորներ (գազային տուրբինների համար)  

 

Բացառվում է`  

- ապակուց դիֆֆուզիոն պոմպերը (23.19 դասում) 

- էմուլսիոն պոմպերը (28.13.1) 

- օդաճնշական վերհանները և փոխակրիչները (28.22.17) 

- սերմերի, հատիկների, չոր լոբազգի բանջարեղենի հավաքման և տեսակավորման 
մեքենաները (28.30.86) 

- օդափոխիչները (28.25.1, 27.51.15) 

- օդափոխիչները կամ օդափոխիչների հետ մատակարարվող օդաքաշման 
պահարանները (27.51.15) 

- օդային կամ վակուումային պոմպերի, օդային կամ գազային ճնշակների, 
օդափոխիչների, օդաքաշման պահարանների մասերը (28.13.32) 

28.13.21 Պոմպեր վակուումային 
28.13.21.300 Պոմպեր վակուումային, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.13.21.500 Պոմպեր վակուումային, ռոտորամխոցային և ռոտորային, սահող թիակներով, 

մոլեկուլային և պոմպեր Ռուտսի տիպի  
28.13.21.700 Պոմպեր վակուումային, դիֆֆուզիոն, սառնածնային (կրիոգենային) և մակակլանային 

(ադսորբային) 
28.13.21.900 Պոմպեր վակուումային այլ, չներառված ուրիշ խմբավուրումներում 
28.13.22 Պոմպեր օդահան, ձեռքի կամ ոտքի 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի կամ ոտքի շարժաբերով ( օգտագործում է մարդու մկանային ուժը) պոմպեր, 
օգտագործվում են փչովի դոշակների, բարձերի, նավակների, մեքենաների դողերի և 
այլն օդալցման համար 

28.13.22.000 Պոմպեր օդահան, ձեռքի կամ ոտքի 
28.13.23 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար 
28.13.23.300 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար  
28.13.23.330 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ոչ ավելի 

հզորության 
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28.13.23.350 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ավելի հզորության, 
հերմետիկ կամ կիսահերմետիկ 

28.13.23.370 Ճնշակներ սառնարանային սարքավորանքի համար, 0,4 կՎտ-ից ավելի հզորության, 
այլ 

28.13.24 Ճնշակներ օդային շարժական, անվային շասսիների վրա 
28.13.24.300 Ճնշակներ օդային, անվային շասսիների վրա տեղակայված, քարշակման համար, 2 

մ3/ր-ից ոչ ավելի արտադրողականության  
28.13.24.500 Ճնշակներ օդային, անվային շասսիների վրա տեղակայված, քարշակման համար, 2 

մ3/ր-ից ավելի արտադրողականության 
28.13.25 Տուրբաճնշակներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տուրբաճնշակներ 

- տուրբալցամղիչներ (աշխատում են արտանետված գազերի հաշվին, ներքին այրման 
մխոցային շարժիչների համար), սեղմում են մթնոլորտային օդը, որով այրվում է 
վառելիքը, ինչը մեծացնում է շարժիչի հզորությունը (փոքր չափի օդային 
տուրբաճնշակներ են, ստեղծում են 2 բարից ավելի ճնշում, ունեն տուրբինի ձևի 
շարժաբեր, շարժաբերվում է ներքին այրման մխոցային շարժիչի արտանետման 
գազերից) 

28.13.25.300 Տուրբաճնշակներ միաստիճանային 
28.13.25.500 Տուրբաճնշակներ բազմաստիճանային 
28.13.26 Ճնշակներ մխոցավոր ծավալային  
28.13.26.300 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ոչ ավելի աշխատանքային ճնշման և 60 մ3/ժ-ից ոչ 

ավելի արտադրողականության  
28.13.26.500 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ոչ ավելի աշխատանքային ճնշման և 60մ3/ժ-ից 

ավելի արտադրողականության  
28.13.26.700 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ավելի աշխատանքային ճնշման և 120 մ3/ժ-ից ոչ 

ավելի արտադրողականության  
28.13.26.900 Ճնշակներ մխոցային, 15 բարից ավելի աշխատանքային ճնշման և 120 մ3/ժ-ից ավելի 

արտադրողականության  
28.13.27 Ճնշակներ պտտական ծավալային, միալիսեռային կամ բազմալիսեռային  

28.13.27.300 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, միալիսեռային, ռոտացիոն 
28.13.27.500 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային 
28.13.27.530 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային, պտուտակային 
28.13.27.550 Ճնշակներ կենտրոնախույս ծավալային, բազմալիսեռային, այլ 
28.13.28 Այլ ճնշակներ  

 
28.13.26 – 28.13.28 ենթակարգերի համար կիրառելի են 28.13.2 կարգի 
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պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով:  

28.13.28.000 Այլ ճնշակներ  
28.13.3 Պոմպերի և ճնշակների մասեր 
28.13.31 Պոմպերի մասեր. հեղուկների վերհանների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է  

- պոմպերի մարմիններ, պոմպերի կափույրների և շարժիչների միացման կոթեր, 
կափույրներ, սուզակներ, թիակներ, բռունցքներ, հելիկոիդ 
պտուտակներ,ժապավենային վերհանների ժապավեններ, օդամբարներ: 

28.13.31.000 Պոմպերի մասեր. հեղուկների վերհանների մասեր 
28.13.32 Օդային կամ վակուումային պոմպերի, օդային կամ գազային ճնշակների, 

օդափոխիչների, օդաքաշ պահարանների մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- պոմպերի և ճնշակների հենամարմինների, թևանիվների, ռոտորների, թիակների, 
մխոցների մասեր 

- տուրբալցամղիչների (ներքին այրման շարժիչների համար) մասեր 

 

Բացառվում է` 

- արտածման գազերի վրա դրված տուրբինների մասերը, որոնք տուրբալցամղիչների 
հետ դասակարգվում են 28.11.33 ենթակարգում, որպես գազային տուրբինների 
մասեր առանց այրման խցի 

28.13.32.000 Օդային կամ վակուումային պոմպերի, օդային կամ գազային ճնշակների, 
օդափոխիչների, օդաքաշ պահարանների մասեր  

28.13.9 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- միացման ամրանների, հիդրավլիկական կամ օդաճնշակային համակարգերի 
տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ: 

28.13.99 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
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28.13.99.000 Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.14 Այլ ծորակներ և կափույրներ 
28.14.1 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ և համանման ամրաններ խողովակաշարերի, 

կաթսաների, ցիստեռների, բաքերի և համանման տարողությունների համար  
 
Տվյալ կարգը ներառում է  

- ծորակներ, կափույրներ, փականներ և այլ համանման հարմարանքներ, որոնք 
տեղադրվում են խողովակաշարերի, ցիստեռների, բաքերի վրա և կարգավորում են 
հեղուկների, գազերի կամ հոսող պինդ մարմինների (օրինակ, ավազի) հոսքը, գազի 
կամ հեղուկների հոսքի արագությունն ու ճնշումը (հոսքի կարգավորումը կատարվում է 
անցման հատվածքի փակել-բացելով), աշխատեցվում են ձեռքով (բանալու, թափանվի 
և այլն միջոցով) կամ էլեկտրաշարժիչների, էլեկտրամագնիսների և ավտոմատ 
սարքերի միջոցով (զսպանակ, լողանով հակակշիռ, ջերմապահպանիչ տարր կամ 
թաղանթային տվիչ): Այստեղ են դասակարգվում նաև համակցություններ, որոնք 
բաղկացած են ծորակից կամ կափույրից, ջերմապահպանիչով, ճնշակայունարարով, 
ավտոմատ կառավարվող սարքով կամ 26.51.52, 26.51.70 ենթակարգերի սարքերով, 
եթե դրանք նախատեսված կամ հավաքված են անմիջապես ծորակի կամ կափույրի 
վրա, այն պայմանով, որ այդ համակցված սարքը բնութագրվում է որպես տվյալ դասի 
արտադրատեսակ (հակառակ դեպքում դրանք դասակարգվում են 26.51.52 (օրինակ 
խառնովի ծորակի վրա տեղադրված հեղուկային տեսակի մանոմետրը) կամ 26.51.70 
ենթակարգերում). հեռակառավարման համակարգերի օգտագործման դեպքում այս 
դասում դասակարգվում են միայն ծորակը, կափույրը և այլն: 

  Տվյալ կարգի արտադրատեսակները պատրաստվում են էժանագին մետաղից 
կամ պլաստիկ նյութերից (բացի ապակուց, խեցեգործական նյութերից, ռետինացված, 
չպնդացած ռետինից): Ծորակները, կափույրները, փականները և այլն 
դասակարգվում են այս դասում նաև այն դեպքում, երբ նրանք հատուկ 
նախատեսվում են որոշակի մեքենայի կամ սարքի (տրանսպորտային մեքենա, 
ինքնաթիռ) մեջ տեղադրվելու համար, կամ դրանցում կատարված են որոշ 
կառուցվածքային փոփոխություններ (կրկնակի պատեր, փակիչ հարմարանքներ և 
այլն):  

- անդարձ կափույրներ (հետգցովի և գնդիկավոր) 

- ապահովիչ կափույրներ, բեռնաթափող կափույրներ և այլն, անկախ նրանից` մտնում 
է նրա կազմի մեջ սուլիչ թե ոչ (երբեմն կափույրների փոխարեն դրվում են պատռվող 
սկավառակներ, որոնք որոշակի ճնշման տակ պատռվում են (պատռվող 
սկավառակները դասակարգվում են տվյալ դասակարգման ուրիշ խմբավորումներում, 
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օգտագործված նյութերին համապատասխան)) 

- հավաքիչ կափույրներ (եռաքայլ, «եղևնաձև» ) 

- կարգավորիչ ծորակներ, ներփչման ծորակներ, փակիչ կափույրներ և այլն 
(մակարդակաչափերի համար) 

- փականներ դողերի համար 

- դատարկման ծորակներ հովացուցիչների (ռադիատորների)  

- ռեդուկցիոն կափույրներ գազի ճնշումն իջեցնելու և պահպանելու համար (խցանի 
կամ խցերի միջոցով), դրանց հետ են դասակարգվում նաև ճնշման 
կարգավորիչները, ճնշման ռեդուկտորները, ճնշաչափերի հետ համակցված 
ռեդուկցիոն կափույրները դասակարգվում են (26.51.52) ենթակարգում, եթե 
դրանցում չեն պաշտպանվում ծորակի կամ կափույրի բնութագրերը 

- կափույրներ ղեկավարվող լողանի միջոցով 

- կուտակիչ ամաններ ( դրանց մեջ հավաքվում է շոգեմուղով անցնող գոլորշուց 
խտացված ջուրը, որն ավտոմատ դատարկվում է լողանի շնորհիվ),  

- թերմոստատ ղեկավարումով կուտակիչ ամաններ 

- հրդեհային ծորաններ (կանգնուկներ), հրդեհային ծորակներ, հրշեջ 
ծայրապանակներ և այլն (օժտված ծորակներով կամ կափույրներով, շիթ կամ 
ջրցայտում ստանալու նպատակով) 

 - ծորան-խառնիչներ, խառնիչ կափույրներ մեկ կամ ավելի մուտքային անցքերով և 
խառնման խցով, կարող են ղեկավարվել թերմոստատի օգնությամբ (մտնում են 
կափույրների կառուցվածքի մեջ և ունեն կարգավորվող ձգում) 

- դատարկման անցքեր խցաններով (բացի պարզունակ դատարկման ձեռքով դրվող 
խցանով անցքերը, որոնք դասակարգվում են խցանի նյութին համապատասխան) 

- արտակողեզրային կափույրներ և այլ ստորջրյա կափույրներ, ծորակներ և այլն, 
նավերի համար 

- յուղման ծորակներ ճկուն կամ աստղադիտական խողովակներով, շոգենավերի 
լիսեռների յուղման համար և այլն 

- կափույրներ սոդայաջրով գլանանոթների համար 

- կափարիչներ թիթեղատուփերի, ճնշման տակ փոշիացման համար` նախատեսված 
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են հեղուկ կամ գազանման միջատասպան, ախտահանիչ նյութերի լցավորման 
համար (բարձր ճնշման տակ). օժտված են արտարկման անցքերը բացող փակող 
մետաղական գլխիկից (տեղաշարժվող ասեղով, սեղմման կոճակով) 

- ծորակներ կամ կափույրներ տակառներում, տակառիկներում անցքերի վրա 
(խցանների փոխարեն) տեղադրման համար 

- ծորաններ մեքենաների, շշերի լցավորման համար, նախատեսվում է ավտոմատ 
փակում, երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է մինչև շշի վերևը 

- գարեջրալցման գործիքներ, աշխատում են գազով, տեղակայվում են 
գարեջրատների վաճառասեղանների վրա 

- մասեր ծորակների, կափույրների և այլ համանման ամրանների 

 

Բացառվում է` 

- մեխանիկական ջրցայտ գլխիկները հակահրդեհային կայանքների համար, 
մեխանիկական ջրցայտ գլխիկները այգիների ջրման համար և այլն (28.29.22) 

- ծորակները, կափույրները, փականները և համանման պիտույքները` պատրաստված 
պնդացած, ռետինացված ռետինից (22.19.73), խեցեգործական նյութերից (23.44.1, 
23.20.14), ապակուց (23.19.23, 23.19.26) 

- U ձևի անիվները կեղտաջրերի համար (զուգարանների, լողասենյակների 
լվացարանների համար), լվացման տակառները, դասակարգվում են պատրաստման 
նյութերին համապատասխան, օրինակ` (22.23.12, 23.42.10, 25.99.11) 

- կենտրոնախույս կարգավորիչները շոգեշարժիչների համար (28.12.1) 

- շոգեներարկիչները կամ շիթային պոմպերը (28.13.1) 

- օդային փոշեցիրային սարքավորանքը (28.29.22 և 28.30.60) 

 - բաժնևորիչ գործիքների (պաղպաղակի, ալկահոլային ըմպելիքների, կաթի տրման) 
հետ համակցված ծորակները (28.99.20) 

- ներքին այրման շարժիչների ներթողման և արտաթողման կափույրները (29.32, 
30.30) 

28.14.11 Կափույրներ նվազիչ, կարգավորող, հակադարձ և ապահովիչ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արտադրատեսակներ, որոնք իրականացնում են սեղմված օդի կարգավորման 
համակարգերի գործառույթներ (օդի զտում, կեղտոտությունների հեռացում, 
աշխատանքային անհրաժեշտ ճնշման կարգավորում և այլն):  

28.14.11.300 Կափույրներ ռեդուկցիոն, ճնշման կարգավորման համար 
28.14.11.340 Կափույրներ ռեդուկցիոն, ճնշման կարգավորման համար, ձուլածո թուջից կամ 

պողպատից, համակցված զտիչների կամ յուղիչների հետ 
28.14.11.350 Կափույրներ ռեդուկցիոն ճնշման կարգավորման համար, ձուլածո թուջից կամ 

պողպատից (բացի զտիչների կամ յուղիչների հետ համակցվածներից) 
28.14.11.390 Կափույրներ ռեդուկցիոն ճնշման կարգավորման համար (բացի թուջից և պողպատից 

ու զտիչների և յուղիչների հետ համակցվածներից) 
28.14.11.500 Կափույրներ վերահսկիչ  
28.14.11.530 Կափույրներ վերահսկիչ, փոխհաղորդակների համար, ուժային 

յուղահիդրավլիկական 
28.14.11.550 Կափույրներ վերահսկիչ, ուժային օդաճնշական համակարգերի համար  
28.14.11.700 Կափույրներ հակադարձ, ապահովիչ կամ բեռնաթափման 
28.14.11.720 Կափույրներ հակադարձ  
28.14.11.760 Կափույրներ ապահովական և տարաթողման 
28.14.12 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 

զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար և համանման ամրաններ. փականներ 
ջեռուցման ռադիատորների համար  

28.14.12.300 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար և ամրաններ համանման 

28.14.12.330 Ծորակներ խառնիչային` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, զուգարանակոնքերի, 
լոգնոցների համար  

28.14.12.350 Ծորակներ, փականներ, կափույրներ` կոնքերի, լվացարանների, բիդեների, 
զուգարանակոնքերի, լոգնոցների համար, այլ (բացի խառնիչայիններից) և 
ամրաններ համանման 

28.14.12.500 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար 
28.14.12.530 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար, ջերմակարգավորող 
28.14.12.550 Փականներ ջեռուցման ռադիատորների համար, այլ 
28.14.13 Կափույրներ գործընթացի կառավարման, կափույրներ փակիչ, կափույրներ 

գնդավոր և այլ կափույրներ  
28.14.13.100 Կափույրներ գործընթացի վերահսկման  
28.14.13.130 Կարգավորիչներ ջերմաստիճանի 
28.14.13.150 Կարգավորիչներ ճնշման և այլ 
28.14.13.300 Կափույրներ փակիչ, այլ 
28.14.13.330 Կափույրներ փակիչ, այլ, թուջից 
28.14.13.350 Կափույրներ փակիչ, այլ, պողպատից 
28.14.13.370 Կափույրներ փակիչ, այլ (բացի թուջից կամ պողպատից) 
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28.14.13.500 Փականներ միջանցուկ 
28.14.13.530 Փականներ միջանցուկ, թուջից 
28.14.13.550 Փականներ միջանցուկ, պողպատից 
28.14.13.570 Փականներ միջանցուկ, այլ (բացի թուջից կամ պողպատից) 
28.14.13.700 Փականներ գնդավոր և կոնային, սահափականներ դրոսելային, կափույրներ 

թաղանթային 
28.14.13.730 Փականներ գնդավոր և կոնային 
28.14.13.750 Սահափականներ դրոսելային 
28.14.13.770 Կափույրներ թաղանթային 
28.14.13.800 Ամրաններ համանման կափույրներին, ծորակներին, փականներին` 

խողովակաշարերի, կաթսաների հենամարմնի, ցիստեռների, բաքերի և համանման 
տարողությունների համար 

28.14.2 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր 
28.14.20 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր 
28.14.20.000 Ծորակների, կափույրների և համանման ամրանների մասեր 
28.14.9 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
28.14.99 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.14.99.000 Ծորակների և կափույրների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.15 Առանցքակալներ, ատամնանիվներ, ատամնավոր փոխանցիչներ և շարժաբերների 
տարրեր  

28.15.1 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 
28.15.10 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 

 
 Տվյալ ենթակարգում ներառված գնդիկավոր, հոլովակավոր և ասեղնավոր 
հոլովակավոր առանցքակալներն օգտագործվում են սահքի առանցքակալների 
փոխարեն և զգալիորեն պակասեցնում են շփման ուժը, տեղադրվում են 
առանցքակալի հենամարմնի և լիսեռի կամ առանցքի միջև, ծառայում են որպես 
շառավղային հենարան, առանցքային դիմադրությունը հաղթահարելու համար, 
բաղկացած են երկու համակենտրոն օղերից, որոնց արանքում դրված են գնդիկներ 
կամ հոլովակներ և անջատիչներ, նրանց միջև հավասար հեռավորություն պահելու 
համար, պատրաստվում են ամուր պողպատից, լինում են նաև բրոնզից, պղնձից և 
պլաստիկ նյութերից:  

- գնդիկավոր առանցքանիվներ միաշար կամ երկշար գնդիկներով (լինում են սահքի 
մեխանիզմներ հենարանային գնդիկներով) 

- հոլովակավոր առանցքակալներ միաշար կամ երկշար ցանկացած ձևի 
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հոլովակներով (գլանաձև, կոնաձև, տակառաձև) 

- ասեղնավոր հոլովակավոր առանցքակալներ, որոնցում գլանաձև հոլովակների 
տրամագիծը չի անցնում 5 մմ-ից, երկարությունը ավելի քան երեք անգամ 
գերազանցում է տրամագծին 

 

Բացառվում է` 

- գնդիկավոր, հոլովակավոր կամ ասեղնավոր հոլովակավոր առանցքակալներ 
պարունակող մեքենաների մասերը, դասակարգվում են համապատասխան 
դիրքերում, օրինակ` առանցքակալների հենամարմինները և կալունակները 
(28.15.23), հեծանվային ակնոցները (24.51.12) և այլն  

28.15.10.300 Առանցքակալներ գնդիկավոր  
28.15.10.500 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից)  
28.15.10.530 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), կոնային 
28.15.10.550 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), գնդաձև 
28.15.10.570 Առանցքակալներ հոլովակավոր (բացի ասեղնավորներից), գլանաձև, այլ 
28.15.10.700 Առանցքակալներ հոլովակավոր, ասեղնավոր 
28.15.10.900 Առանցքակալներ գնդիկավոր կամ հոլովակավոր (ներառյալ համակցված 

գնդիկահոլովակավորները), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.15.2  Այլ առանցքակալներ, ատամնանիվներ, ատամնավոր փոխանցիչներ և 

շարժաբերների տարրեր  
28.15.21 Շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սև մետաղներից պատրաստված հոդակապավոր շղթաներ (հոլովակավոր, 
անաղմուկ և Գալլի շղթաներ) 

 

Բացառվում է` 

- ոչ հոդակապավոր շղթաները, հակասահքային, խարսխային, վերելակային 
շղթաները, ներքնակների շղթաները, լոգնոցների խցման շղթաները, ողողման 
բաքերի շղթաները և այլն (25.93.17) 

- սև մետաղներից պատրաստված հոդակապավոր շղթաների մասերը (28.15.32) 

28.15.21.300 Շղթաներ հոլովակավոր, սև մետաղներից, հեծանիվների և մոտոցիկլների համար 
28.15.21.500 Շղթաներ հոլովակավոր այլ և շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից 
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28.15.21.530 Շղթաներ հոլովակավոր, սև մետաղներից, այլ 
28.15.21.550 Շղթաներ հոդակապավոր, սև մետաղներից 
28.15.22 Լիսեռներ փոխհաղորդիչ (ներառյալ բռնցքավոր և ծնկավոր լիսեռները) և 

շուռտվիկներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-բաղկացուցիչ մեխանիկական մասեր, որոնք օգտագործվում են արտաքին ուժային 
ագրեգատներից դեպի մեկ կամ մի քանի մեքենաներին հզորության փոխանցման 
համար և մեքենաների որոշ ներքին, բաղկացուցիչ մասեր, որոնք օգտագործվում են 
նույն մեքենայի տարբեր մասերի մեջ հզորության փոխանցման համար: 

- փոխհաղորդակային սարքավորանք (նաև նախատեսված հատուկ նավերի համար) 

- ծնկավոր (շուռտվիկ) լիսեռ կամ բռնցքավոր (բաշխիչ) լիսեռ, հատուկ նախատեսված 
մեքենաների շարժիչների համար  

- ավտոմեքենաների և ավիացիոն շարժիչների ներքին մասեր, նախատեսված 
գլխավորապես ավտոմեքենաների և ինքնաթիռների մեջ օգտագործելու համար 

- փոխհաղորդակային լիսեռներ (այդ թվում բռնցքավոր և շուռտվիկային), 
շուռտվիկներ (հզորության փոխանցումը կատարվում է պտտական շարժումով), որոնց 
թվին են պատկանում շարժակների գլխավոր լիսեռները, տանող լիսեռները, բաշխիչ 
լիսեռները, հոդակապավոր լիսեռները, ճկուն լիսեռները, բռնցքավոր և ապակենտրոն 
լիսեռները, հասարակ լիսեռները (հզորություն չեն փոխանցում, բայց ունեն անիվ կամ 
պտտվող մաս)  

 

Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների կարդանային լիսեռները, փոխանցման տուփերը, կցորդիչները, 
դիֆերենցիալները և այլն (25.50.11) 

- կոպտամշակ կռվածքները (24.10.22) 

- պատի և ձեռքի ժամացույցների մասերը  

- առանցքանիվների, ատամնավոր փոխանցումների մասերը և շարժաբերների 
տարրերը (28.15.3)  

- հաստատուն ուղղահայաց հատույթով պողպատե և երկաթե ձողերը (24.10.54 կամ 
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24.31.10)  

- ճկուն շարժաբերների համար ոլորած լարերի սովորական կտորները, որոնք 
սարքավորված չեն միակցման գործիքներով (25.93.11) 

- ճոճվող միացումային ձգաձողերը, սիզամարգահնձիչներում կտրիչ սարքերը 
շարժելու համար (28.30.40) 

28.15.22.300 Լիսեռներ փոխհաղորդման, ծնկավոր և շուռտվիկներ այլ 
28.15.22.500 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ 
28.15.22.530 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ, կարդանային 
28.15.22.550 Լիսեռներ փոխանցիչ, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.15.23 Առանցքակալների և սահքի առանցքակալների հենամարմիններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- առանցքակալների հենամարմիններ` շրջանակներ կամ հենարաններ, որոնց մեջ 
տեղադրվում են տարբեր տիպի առանցքակալներ, բաղկացած են երկու մասից, 
որոնք միանալով կազմում են օղ և կարող են պարունակել յուղման միջոցներ, 
պարունակում են կափարիչ, բարձիկ, կալունակ, որոնց միջոցով ամրացվում են 
մեքենային և այլն:  

 

Բացառվում է` 

- բարձիկները, սալերը կալունակները և այլն, որոնք չեն պարունակում 
առանցքակալների հենամարմիններ կամ նախատեսված չեն դրա համար, 
դասակարգվում են համաձայն պատրաստման մետաղների (25.99.29)  

- առանցքակալները (գնդիկավոր, հոլովակավոր և ասեղնավոր), որոնք 
մատակարարվում են առանձին (28.15.1) 

- ածխագրաքարային և այլ ածխածնային առանցքակալները (23.99.19)  

28.15.23.300 Հենամարմիններ առանցքակալների, գնդիկավոր կամ հոլովակային ներդիրներով 
(առանցքակալներ սահքի) 

28.15.23.500 Հենամարմիններ առանցքակալների (առանց գնդիկավոր կամ հոլովակային 
ներդիրների), առանցքակալներ սահքի  

28.15.24 Ատամնավոր փոխանցիչներ. բռնցքավոր և ծնկավոր ընթացապտուտակներ. 
փոխանցատուփեր և այլ արագությունների փոխարկիչներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- ատամնանիվներ և ատամնավոր փոխանցումներ, շփանիվներ և շղթայական 
աստղեր, որոնց հիմնական տարրերից են ատամնանիվը, գլանը, կոնը, որդնակը և 
այլն, ատամնանիվների ատամները հագնելով մեկը մյուսին պտտում են միմյանց և 
կախված ատամների թվից, պտտման արագությունը կամ մեծանում է կամ էլ իջնում 

- հասարակ ատամնանիվներ, կոնական, շեղատամ և այլ ժանանիվներ, որդնակային 
փոխանցումներ, ատամնա-ձողային փոխանցումներ, դիֆերենցիալ փոխանցումներ և 
դրանցից հավաքված միավորներ, շփանիվներ և այլն 

- գնդիկային երթային պտուտակներ (կազմված են պարուրակով լիսեռներից, 
մանեկներից, որոնք պարունակում են գնդիկներ, սրանք դասավորված են լիսեռի 
պարույրի մեջ), պտտական շարժումը փոխակերպում են գծայինի և հակառակը 

- տուփեր փոխանցման և այլ սարքեր պտտման հաճախության փոփոխման համար` 
հիդրոտրանսֆորմատորները, որոնցում պտտման հաճախությունը փոխվում է ձեռքով 
կամ ավտոմատ, կախված մեքենայի պահանջներից,  

-ժանանիվներից բաղկացած փոխանցման տուփեր,որոնցում պտտման արագությունը 
փոփոխվում է համաձայն ժանանիվների դասավորման սխեմայի,  

- շփական սկավառակներ կամ կոնական վարիատորներ 

-հիդրոկցորդիչներ պտտման փոփոխական հաճախությամբ, ներառյալ 
հիդրոտրանսֆորմատորները, որոնցում փոփոխությունը կատարվում է տանող 
տարրի թիերի պտտման հաշվին (յուղի կամ այլ հեղուկի մեջ), հզորությունը 
փոխանցվում է կամ ճնշման տակ (հիդրոծավալային փոխարկիչներ) կամ հեղուկի 
հոսքով (հիդրոդինամիկ փոխարկիչներ կամ հիդրոտրանսֆորմատորներ) 

 

Բացառվում է` 

- փոխանցման տուփերը և այլ պտտման հաճախությունը փոփոխող սարքերը, 
համակցված շարժիչների հետ, դասակարգվում են շարժիչների հետ 

28.15.24.300 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների 
28.15.24.320 Տուփեր ուղղատամ և շեղատամ գլանային ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ 

սարքավորանքի համար  
28.15.24.330 Տուփեր կոնային, ուղղատամ կոնաային և շեղատամ գլանային ատամնավոր 

փոխանցիչների, անշարժ սարքավորանքի համար 
28.15.24.340 Տուփեր որդնակային, ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ 

սարքավորանքի համար 
28.15.24.400 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, այլ 
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28.15.24.430 Տուփեր մոլորակային ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ սարքավորանքի 
համար 

28.15.24.450 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, անշարժ սարքավորանքի համար, 
այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.15.24.470 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, նավային շարժիչների համար 
28.15.24.500 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների և փոխարկիչներ արագությունների, այլ 
28.15.24.510 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, գյուղատնտեսական տրանսպորտային 

միջոցների համար 
28.15.24.530 Տուփեր ատամնավոր փոխանցիչների, 29 հատվածի այլ ինքնագնաց մեքենաների 

համար 
28.15.24.550 Վարիատորներ արագության, մեխանիկական 
28.15.24.570 Վարիատորներ արագության, հիդրոստատիկ 
28.15.24.590 Վարիատորներ արագության, հիդրոդինամիկական, տրանսֆորմատորներ 

հիդրոդինամիկական 
28.15.24.700 Անիվներ և փոխանցիչներ, այլ 
28.15.24.730 Փոխանցիչներ պտուտակավոր գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 
28.15.24.750 Անիվներ և ատամնավոր փոխանցիչներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.15.25 Թափանիվներ և փոկանիվներ, ներառյալ բազմաճախարակները  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թափանիվներ` մեծ, ծանր անիվներ, որոնց զանգվածը կենտրոնացված է եզրի 
շուրջը, անվի իներցիայի շնորհիվ պաշտպանվում է պտտման հաստատուն 
հաճախություն, թափանիվները երբեմն ունենում են ակոսավոր կամ ատամնավոր 
անվահեց կամ կցված են լինում միացնող ձգաճոպաններով, որոնց միջոցով որոշ 
դեպքերում կարելի է փոխանցել էներգիա (տանող փոկանիվներ կամ 
ատամնանիվներ) 

- փոկանիվներ, այդ թվում բազմափոկանվային բլոկներ` փոկանիվներն երբեմն 
ունենում են ակոսավոր հեցով անիվներ, որոնք պտտական շարժումը փոխանցում են 
մեկը մյուսին անընդհատ շարժվող ժապավենների միջոցով  

 

Բացառվում է` 

- հավաքման միավորները, բաղկացած երկու կամ ավելի բազմաթափանվային 
բլոկներից (28.22.11) 

28.15.25.000 Թափանիվներ և փոկանիվներ, ներառյալ բազմաճախարակները  
28.15.26 Կցորդիչներ և հոդակապային միացքներ, ներառյալ համապիտանի հոդակապերը  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ղեկավարվող կցորդիչներ` կիրառվում են տանող օղակի կամայական միացման կամ 
անջատման համար, շփական կցորդիչներ, բռնցքավոր կցորդիչներ, ավտոմատ 
կենտրոնախույս կցորդիչներ, օդաճնշական և հիդրավլիկական կցորդիչներ և այլն 

- կցորդիչներ, լիսեռների մշտական միացման համար (այդ թվում համապիտանի 
հոդերը)` լինում են ականոցավոր, կցաշուրթավոր, առաձգական, հեղուկային և այլն 

28.15.26.300 Կցորդիչներ և միացումներ հոդակապավոր, ներառյալ համապիտանիները  
28.15.26.310 Կցորդիչներ առաձգական  
28.15.26.330 Կցորդիչներ հիդրավլիկական 
28.15.26.350 Կցորդիչներ շփական և արգելակներ 
28.15.26.370 Կցորդիչներ ազատ ընթացքի, ներառյալ` սահմանափակիչներ հետադարձ ընթացքի  

28.15.26.390 Կցորդիչներ միացման և կցորդման, այլ 
28.15.3 Առանցքակալների, ատամնավոր փոխանցիչների և շարժաբերների տարրերի մասեր 

28.15.31 Գնդիկներ, ասեղնաձև հոլովակներ և հոլովակներ. գնդիկավոր կամ հոլովակավոր 
առանցքակալների մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ողորկված պողպատե գնդիկներ, որոնց առավելագույն և նվազագույն տրամագիծը 
անվանականից չի տարբերվում 1% -ից կամ 0,05 մմ-ից ոչ ավելի, պայմանավորված 
նրանով թե, որ շեղումն է ավելի փոքր 

- գնդիկներ առանցքակալների համար, պատրաստված պղնձից, բրոնզից, 
պլաստմասսե և այլն  

- ասեղնավոր հոլովակներ և հոլովակներ ցանկացած այլ ձևի առանցքակալների 
համար 

- օղեր, զատիչներ, պնդիչ ականոցներ և այլն 

 

Բացառվում է` 

- գնդիկները, որոնց առավելագույն և նվազագույն տրամագիծը անվանականից 
տարբերվում է ավելի քան 1% կամ 0,05 մմ (25.50.12) 

28.15.31.300 Գնդիկներ, ասեղներ և հոլովակներ առանցքակալների, գնդիկավոր կամ 
հոլովակավոր 
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28.15.31.500 Մասեր առանցքակալների, գնդիկավոր կամ հոլովակավոր  
28.15.32 Հոդակապավոր շղթաների մասեր սև մետաղներից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հոդավոր շղթաների մասեր, պատրաստված սև մետաղներից, այդ թվում օղեր, 
ականոցներ և այլն 

28.15.32.000 Հոդակապավոր շղթաների մասեր սև մետաղներից  
28.15.39 Առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի մասեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- առանցքակալների հենամարմինների մասեր` օղեր, կոներ, առանցքակալների 
հենամարմինների հավաքովի մասեր և այլն 

- շարժաբերների տարրեր` հանգույցներ, լիսեռներ, սռնիներ, փոխանցման տուփեր, 
ժանանիվներ, սկավառակներ, շարժաբեր ժապավեններ և այլն 

- մասեր այլ, ձուլածո և ոչ ձուլածո` աստղանիվներ, տարբեր տեսակի 
ատամնանիվներ, որդնականիվներ, փոխանցման տուփերի և արագության 
վարիատորների մասեր, ագույցների և հոդավոր միացումների մասեր և այլ մասեր 

28.15.39.300 Մասեր առանցքակալների հենամարմինների 
28.15.39.500 Մասեր առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի, ձուլածո և ոչ ձուլածո, այլ 
28.15.39.510 Աստղանիվներ (անիվներ շղթայական փոխանցման համար) 
28.15.39.520 Ատամնանիվներ գլանային, ուղղատամ և թեքատամ  
28.15.39.530 Ատամնանիվներ, կոնային 
28.15.39.540 Ատամնանիվներ, որդնակային 
28.15.39.550 Ատամնանիվներ, այլ և ձողեր ատամնավոր 
28.15.39.560 Մասեր ատամնավոր, փոխանցման տուփերի և արագության վարիատորների 
28.15.39.570 Մասեր կցորդիչների, միացման և կցորդման  
28.15.39.590 Մասեր առանցքակալների և շարժաբերների տարրերի, այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
28.15.9 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 

շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից   
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- առանցքակալների, դրանց հենամարմինների, ատամնանիվների, փոխանցման 
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տարրերի, կցորդիչների, շարժաբերների և հոդակապավոր տարրերի տեղադրման, 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար առանցքակալների, դրանց 
հենամարմինների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցումների, 
շարժաբերների տարրերի տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները  

28.15.99 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.15.99.000 Առանցքակալների, ատամնանիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների տարրերի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.2 Ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանք 
28.21 Վառարաններ, սալեր և վառարանային հրածորաններ 
28.21.1 Վառարանների և վառարանային հրածորաններ, դրանց մասերը 
28.21.11 Վառարանային հրածորաններ. մեխանիկական հնոցներ և կրակակալի ցանցեր. 

մոխրի մեխանիկական հեռացուցիչներ և համանման սարքվածքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հնոցի բոցամուղներ` ուղղում են բոցը վառարանի մեջ և բաշխում ցանցերի վրա, 
լինում են բոցամուղներ ծանր յուղերի (փոշարարներ)  

- հեղուկացիր բոցամուղներ` ունեն մեծ չափեր, փոշիացված ածուխն օդի հետ փչում 
են վառարանի մեջ, երբեմն բաբախող հոսքով 

- գազային բոցամուղներ (բոցամուղներ բարձր ճնշման, հարկադրական տեսակի և 
բոցամուղներ ցածր ճնշման) 

- համակցված բոցամուղներ, որոնք ապահովում են յուղի, գազի, փոշիացված ածխի և 
այլ տեսակի վառելիքի միաժամանակյա այրում 

- մեխանիկական հնոցներ, մեխանիկական ցանցեր, մոխրի մեխանիկական 
հեռացուցիչներ և ուրիշ հարմարանքներ, որոնք ծառայում են պինդ վառելիքը 
վառարան մատուցելու համար  

- մեխանիկական հնոցներ` կազմված են բեռնավորման ձագարից, Արքիմեդի 
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պտուտակով  

- մեխանիկական թիակներ` շարժվող մխոցներով և այլն 

- մեխանիկական ցանցեր` օգտագործվում են ածխի հավասարաչափ բաշխման և 
հավասարաչափ այրման համար 

 

Բացառվում է` 

- արդյունաբերական կամ այլ ոչ մեխանիկական կրակարալները կամ ցանցերը 
(25.30.13) 

- հնոցները, կազմված մետաղական հենամարմնում տեղադրված անշարժ ցանցերից, 
որոշ ջրաջեռուցուցիչների մեջ օգտագործելու համար (25.30) 

- որոշ այլ տեսակի ոչ մեխանիկական ցանցերը, որոնք մաս են որոշակի 
մեխանիզմների և հարմարանքների և դասակարգվում են նրանց հետ 

- երկաթյա ընդհանուր նշանակության կրակակալները և ցանցերը, նախատեսված 
աղյուս շարելու համար (25.99.29 և այլն) 

- մասերը վառարանային հրածորանների, հեղուկ, պինդ և գազանման վառելիքների և 
մեխանիկական հնոցների (28.21.14.300) 

28.21.11.300 Հրածորաններ վառարանային, հեղուկ վառելիքի համար 
28.21.11.500 Հրածորաններ վառարանային, պինդ վառելիքի և գազի համար, ներառյալ 

համակցվածները 
28.21.11.700 Հնոցներ մեխանիկական, ներառյալ դրանց կրակակալային մեխանիկական 

ցանցերը, սարքվածքներ մեխանիկական` մոխրի հեռացման համար և սարքվածքներ 
համանման  

28.21.12 Արդյունաբերական կամ լաբորատոր ոչ էլեկտրական վառարաններ և խցեր, 
ներառյալ թափոնների այրման համար վառարանները (բացի հացաթխման 
վառարաններից)  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- ոչ էլեկտրական արդյունաբերական և լաբորատոր վառարաններ և ջեռոցներ, որոնք 
նախատեսված են բարձր կամ համեմատաբար բարձր ջերմաստիճան ստանալու 
համար, օգտագործվում են տարբեր տեսակի նյութերի ջերմամշակման (թրծման, 
հալման, ջրազատման կամ ճեղքման) համար, երբեմն ներառում են լցավորման, 
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փեղկերի, կափարիչների ուրիշ շարժական մասերի ղեկավարման համար 
նախատեսված սարքավորանք (դասակարգվում են այս ենթակարգում): 

 

- հանքաքարերի և պիրիտների թրծման վառարաններ 

- մետաղաձուլական վառարաններ, ներառյալ գմբեթները, վառարաններ 
մետաղական տեսակի 

- շիկացման, թրծման և այլ ջերմամշակման գործողությունների համար ջեռոցներ և 
վառարաններ 

- սոսնձման համար չորացման վառարան 

- կոքսի համար չորացման վառարան 

- փայտի ածխացման համար վառարաններ 

- աղյուսի չորացման վառարաններ, ռոտացիոն վառարաններ 

- չորացման վառարաններ և ապակու և խեցեգործական արդյունաբերության համար 
վառարաններ, ներառյալ թունելային վառարանները 

- արծնի չորացման համար վառարաններ 

- հատուկ վառարաններ ձուլման, դյուրահալ նյութերի եռակալման և շիկացման 
համար, կրկնական օգտագործման ժամանակ, միջուկային վառելիքի 
տարանջատման համար, ճառագայթաակտիվ գրաքարերի կամ զտիչների այրման 
համար և ալն 

- դիակիզարանների վառարաններ 

- աղբի այրման և այլ վառարաններ 

 

Բացառվում է` 

- վառարանները և չորացման վառարանները հրակայուն և խեցեգործական 
նյութերից, կառուցված բլոկներից, աղյուսներից (23.32) 

- առանձին մատակարարվող բեռնման - բեռնաթափման սարքավորանքը 
(28.22.18.300) 

- մեխանիկական լցավորիչները, մեխանիկական կրակակալները և նման այլ 
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հարմարանքները (28.21.11) 

- հացաթխման համար ոչ էլեկտրական վառարանները (28.93.16) 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր տեսակներին չպատկանող վառարանները 
(28.21.1) 

- ավտոկլավները, չորացնող կայանքները, քուսպամանրիչները և նման սարքերը 
(28.93.15) 

- կոնվերտերները (28.91.11) 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր ոչ էլեկտրական վառարանների (ներառյալ 
թափոնների այրման վառարանները) մասերը (28.21.14) 

28.21.12.300 Վառարաններ և խցեր, պիրիտային հանքաքարերի կամ մետաղների հանքաքարերի 
թրծման, ձուլման կամ այլ ջերմամշակման համար, ոչ էլեկտրական 

28.21.12.500 Վառարաններ և խցեր, թափոնների այրման համար, ոչ էլեկտրական 
28.21.12.600 Ոչ շարժական էլեկտրական բուխարիներ, լողավազանների ջրատաքացուցիչներ 
28.21.12.700 Ոչ շարժական ոչ էլեկտրական` արևային վահանակներ, շոգե, նավթի, յուղի և 

համանման այլ վառարաններ և տաքացուցիչ սարքավորանք  
28.21.12.800 Մեխանիկական հնոցներ, ցանցեր, մոխրի հեռացուցիչներ 
28.21.12.900 Վառարաններ և խցեր, ոչ էլեկտրական, այլ 
28.21.13 Արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական վառարաններ և խցեր. 

ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական ջեռուցիչ սարքավորանք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական վառարաններ, ինդուկցիոն կամ 
դիէլեկտրական (օգտագործվում են հալման, թրծման, եռակցման, եռակցման կարերի 
ջերմամշակման և այլն համար)` լինում են թրծատուփային, թասակավոր, 
հալքանոթային (տիգելային), թունելային և այլն, դիմադրության վառարաններ, 
որոնցում հոսանքն անցնում է տաքացուցիչ դիմադրության միջով և արձակում 
տաքություն, ցածր հաճախության ինդուկցիոն վառարաններ (կոճով անցնող ցածր 
հաճախության հոսանքն առաջացնում մագնիսական դաշտ, որը տաքացնում է 
բովախառնուրդը), բարձր հաճախության ինդուկցիոն վառարաններ (բարձր 
հաճախության հոսանքը տաքացնում է բովախառնուրդը), դիէլեկտրական ծավալային 
վառարաններ (աշխատում են ինչպես կուտակիչներ, բովախառնուրդը տաքանում է 
դիէլեկտրական հիստերեզիսի շնորհիվ), մետաղի չորսվակների կամ հատիկավորված 
նյութերի տաքացման համար դիմադրության վառարաններ (հոսանքն անցնում է 
նյութի միջով և տաքացնում այն), դիմադրության վառարաններ հալույթային 
(կազմված են լոգնոցից և էլեկտրոդներից, լոգնոցում լցված մետաղի, հատուկ աղերի 
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կամ յուղի հալույթի ջերմաստիճանը պահպանվում է միջով անցնող էլեկտրահոսանքի 
շնորհիվ), աղեղային վառարաններ (ջերմությունն ստացվում է էլեկտրոդների միջև 
առաջացած աղեղի միջոցով), օգտագործվում են թուջի, ֆեռահալույթների, կալցիումի 
կարբիդի արտադրության մեջ և այլն, ենթակարմիր ճառագայթման վառարաններ 
(տաքացումը կատարվում է ենթակարմիր ճառագայթման լամպերի կամ թիթեղների 
շնորհիվ )  

-հացաթխման և հրուշակեղենի վառարաններ 

- վառարաններ ատամի պրոթեզներ պատրաստելու համար 

- արտադրական կամ լաբորատոր ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրական ջեռուցիչ այլ 
սարքավորանք` ինդուկտիվ կոճերով մեքենաներ, առարկաների ինդուկցիոն 
տաքացման համար (օգտագործվում են ծնկավոր և լիսեռների, գլանների, 
ժանանիվների մակերեսային մխման, հալման, եռակալման, թրծման համար և այլն ) 

- այլ արտադրական կամ լաբորատոր ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրական ջեռուցիչ 
սարքավորանք. մեքենաներ էլեկտրոդներով, նյութերի դիէլեկտրական տաքացման 
համար, աշխատում են ինչպես կուտակիչներ, օգտագործվում են փայտ չորացնելու, 
ջերմապնդացվող նյութերի փոշու, բովագնդիկների չորացման համար և այլն 

- այլ արտադրական կամ լաբորատոր ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրական ջեռուցիչ 
սարքավորանք` պտտվող փոխարկիչներ և բարձր հաճախության գեներատորներ, 
եթե դրանք հանդես են գալիս ջերմամշակման սարքավորանքի հետ 

 

Բացառվում է` 

- կենցաղային տեսակիէլեկտրաջերմային հարմարանքները (վառարանները) (28.21.1) 

- աղեղնային ցածր ջերմաստիճանի վառարանները, եթե սարքավորված են 
թորվածքի հավաքման կուտակիչներով (28.25.11, 28.93.15, 28.99.31) 

- էլեկտրաջեռուցումով չորացման, մանրէազերծման և նման նպատակների համար 
սարքավորանքը (28.93.16, 28.93.15), վիրահատական և լաբորատոր 
մանրէազերծման համար (26.60)  

- պտտվող փոխարկիչները և բարձր հաճախության գեներատորները (27.11.3 կամ 
27.90.11) 

- 28 հատվածում դասակարգված տաքացնող հարմարանքներ ունեցող մամլիչները 
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- իզոտոպային բաժանման համար հարմարանքները (25.30.21) 

- գրաքարից կամ ածխածնի տարատեսակներից, մետաղի հետ կամ առանց դրան 
էլեկտրոդները (27.90.13) 

-էլեկտրական ջեռուցիչ դիմադրությունները (27.51.2, 27.90.13) 

- աղյուսները, բլոկները և նման ջերմակայուն կամ խեցեգործական նյութերը, 
վառարանների կառուցման կամ աղյուսապատման համար (23.20) 

- արտադրական վառարանների և խցերի մասերը (28.21.14) 

28.21.13.300 Վառարաններ հացաթխման և հրուշակեղենի, էլեկտրական  
28.21.13.500 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական 
28.21.13.510 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական 

դիմադրության (բացի հացաթխման) 
28.21.13.530 Վառարաններ և խցեր արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական, 

ինդուկցիոն 
28.21.13.550 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական, 

դիէլեկտրական տաքացման (բացի ենթակարմիր ճառագայթման տաքացմամբ), 
սարքավորանք տաքացման ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրական  

28.21.13.570 Վառարաններ և խցեր, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական, 
ենթակարմիր ճառագայթման տաքացմամբ 

28.21.14 Վառարանային հրածորանների, վառարանների և խցերի մասեր  
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հեղուկ, պինդ, գազային վառելիքի համար վառարանային հրածորանների մասեր և 
մեխանիկական հնոցների մասեր (հրածորանների ծայրափողակներ, մխոցներ, 
տակդիրներ, մեխանիկական ցանցերի հենասարքեր, միացնող հատվածամասեր, 
օղեր, ուղղորդիչներ և գլդոններ): 

 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր ոչ էլեկտրական վառարանների և խցերի (այդ 
թվում թափոնների այրման վառարանների) մասեր` չորացման վառարանների 
փեղկեր, սահափականներ, կողային վահաններ, դիտման պատուհաններ, 
կամարներ, հրահալոցի (դոմնա) կաղապարներ: 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր վառարանների և խցերի մասեր` ամրաններ, 
դռներ, դիտման պատուհաններ, վահաններ և տանիքներ, էլեկտրաշարժիչներ, 
մետաղական էլեկտրոդներ: 
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28.21.14.300 Մասեր վառարանի հրածորանների, հեղուկ, պինդ, գազային վառելիքի համար և 
հնոցների մեխանիկական 

28.21.14.500 Մասեր վառարանների և խցերի, արդյունաբերական կամ լաբորատոր (ներառյալ` 
վառարաններ` թափոնների այրման համար), ոչ էլեկտրական 

28.21.14.700 Մասեր վառարանների և խցերի, արդյունաբերական կամ լաբորատոր, էլեկտրական 
28.21.9 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     
28.21.99 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից     

28.21.99.000 Վառարանների, սալերի և վառարանային հրածորանների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից     

28.22 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանք 
28.22.1 Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանք, դրա մասերը 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- սովորական ամբարձիչային և բեռնման - բեռնաթափման սարքավորանք, 
ինքնագնաց և այլ բազմանպատակային մեքենաներ, ամբարձիչային, բեռնման, 
բեռնաթափման և ուրիշ ագրեգատներ, որոնք նախատեսված են այլ մեքենաներում 
օգտագործման համար կամ վերերկրյա տրանսպորտային միջոցներում, թռչող 
սարքերում և լողացող միջոցներում տեղադրման համար (34, 35 հատվածների) 

- բազմաճախարակներ և անբարձիչներ, որոնցում շղթաները կառչվում են 
փոկանիվների պսակի ելուններին 

- ամբարձիչներ թմբուկային փոկանիվներով, որոնցում ճոպանը փաթաթվում է 
թմբուկին և պտտում փոկանիվները, տեղադրվում են կախովի ռելսի վրայով 
տեղաշարժվող քարշակի վրա 

- ամբարձիչ մեխանիզմներ, որոնք կազմված են հոլովակային շղթայից և 
համակարգով անցնող շղթայական անիվներից, շարժում են ձեռքով, ինչպես 
ամբարձիկներում (դոմկրատ) 

- մակույկահեծաններ, որոնք բաղկացած են հետընկնող կամ ճոճվող հենարաններից, 
որոնցով մակույկները, լաստերը և ուրիշ հարմարանքները կարող են բարձրանալ և 
իջնել բազմաճախարակների միջոցով 

 

Բացառվում է` 

- ամբարձիչ սարքերը, որոնք սովորական աշխատանքային գործիք են հանդիսանում 
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ուրիշ մեքենաներում (28.30, 28.92.50 ) 

- առանձին դասակարգվող փոկանիվները և բազմաճախարակները (28.15.22) 

- արկղավոր վերհանները (28.22.16) 

- տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար օգտագործվող ամբարձիչները 
(28.22.13) 

28.22.11 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ (բացի արկղավոր վերհաններից), որոնք 
կազմված են փոկանիվների և փոկերի, շղթաների, ճոպանների բարդ կամ ոչ այդքան 
բարդ համակարգերից կամ այլ սարքավորանքից, որը նախատեսված է բեռների 
մեխանիկական վերհանման համար: 

  Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 28.22.1 կարգի պարզաբանումները, 
համապատասխան փոփոխություններով: 

28.22.11.300 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ էլեկտրաշարժաբերներով (բացի արկղավոր 
կամ տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար օգտագործվող 
վերհաններից) 

28.22.11.500 Ամբարձիչներ շղթայական (բազմաճախարակներ ձեռքի)  
28.22.11.700 Բազմաճախարակներ և ամբարձիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (բացի 

արկղավոր կամ տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար օգտագործվող 
վերհաններից) 

28.22.12 Կարապիկներ հանքահորային ամբարձիչային, վերհորային տեղակայման 
կայանքների. հատուկ կարապիկներ ստորերկրյա աշխատանքների համար. այլ 
կարապիկներ և կաբեստաններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կարապիկներ և սայրեր, որոնք կազմված են հորիզոնական (ուղղահայաց` սայրերի 
մեջ) տեղադրության թմբուկից, որի վրա փաթաթվում է ճոպանը, արգելակային 
մեխանիզմից, ձեռքի կամ էլեկտրական շարժաբերից 

- ծովային կարապիկներ և սայրեր խարիսխների բարձրացման, ղեկային մեխանիզմի 
կառավարման, ձկնորսական ցանցերի դուրս քաշման համար և այլն 

- կարապիկներ քարշակների համար 

- կարապիկներ հանքահորային ամբարձիչային կայանքների, վերհորային 
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տեղաբաշխման 

- սայրեր դարձկեն սկավառակների աշխատացման համար, երկաթուղային 
վագոնների մանևրման ժամանակ 

- հաղորդալարի կորզանման հաստոցների կորզանման բլոկներ 

 

Ներառվում են օդաճնշային և ձեռքի կարապիկներ և կաբեստաններ, որոնք 
ներառված չեն ուրիշ խմբավորումներում: 

28.22.12.300 Կարապիկներ կայանքների հանքահորային, ամբարձիչային, վերհորային 
տեղաբաշխման, կարապիկներ հատուկ` ստորերկրյա աշխատանքների համար 

28.22.12.500 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ  
28.22.12.530 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ, էլեկտրաշարժաբերով 
28.22.12.550 Կարապիկներ այլ և կաբեստաններ, շարժաբերով, ներքին այրման մխոցային 

շարժիչներից աշխատող  
28.22.12.700 Կարապիկներ և կաբեստաններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.22.13 Ամբարձիկներ. ամբարձիչ մեխանիզմներ տրանսպորտային միջոցների 

բարձրացման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամբարձիկներ և մեխանիզմներ տրանսպորտային միջոցների բարձրացման համար, 
լինում են ձողային մղլակով, պտուտակային, աստղադիտական, պտուտակային  

- հիդրավլիկական կամ օդաճնշական ամբարձիկներ, որտեղ մխոցը շարժվում է 
գլանում ճնշակի առաջացրած ճնշման շնորհիվ, ճնշակը կարող է տեղակայվել 
առանձին կամ մտնել ամբարձիկի կազմի մեջ  

- հատուկ ամբարձիկներ շարժական, մեքենաների համար 

- ամբարձիկներ տեղադրված քարշակների վրա (ավտոտնակային) 

- ավտոտնակային համակարգում ներկառուցված ամբարձիկներ, ինքնաթափ 
մեքենաներում օգտագործվող ամբարձիկներ, ամբարձիկներ կոշտ ամրացան համար 
(ամբարձիչ կռունկների, ծանր բեռնատարների, հրանոթների և նման մեքենաների 
կայանքի ժամանակ)  

- ամբարձիկներ երկաթուղային կազմերի բարձրացման համար, հորիզոնական 
գործողության (շենքերի տեղաշարժման համար) և այլն 
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Բացառվում է` 

- հիդրավլիկական և օդաճնշական գլանները (28.12.1) 

- ղեկավարող համակարգերը, մի հարթության մեջ հատվող ճանապարհների և 
երկաթուղային ազդանշանային սարքավորանքը (25.99.29) 

- 28.22.11- 28.22.13 ենթակարգերում և 28.22.19.300 դիրքում դասակարգված 
սարքավորանքի մասերը 

28.22.13.300 Ամբարձիկներ մեքենաների համար, անշարժ, ավտոտնակային 
28.22.13.500 Ամբարձիկներ հիդրավլիկական և ամբարձիչներ, տրանսպորտային միջոցների 

համար 
28.22.13.700 Ամբարձիկներ, ամբարձիչներ տրանսպորտային միջոցների համար, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում 
28.22.14 Դերրիկ-ամբարձիչներ. վերամբարձ կռունկներ. վերամբարձ շարժական 

ֆերմաներ, դարպասային ամբարձիչներ, վերամբարձ կռունկով ինքնագնաց կամ 
ոչ ինքնագնաց մեքենաներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ինքնագնաց և այլ «շարժուն» մեքենաներ, այդ թվում անշարժ, շարժական 
մեքենաներ (ինքնագնաց կամ ոչ ինքնագնաց) տեղակայված վերերկրյա 
տրանսպորտի, թռչող սարքերի և լողացող միջոցների վրա, ընդ որում այդ 
մեքենաների որոշակի մասեր կարող են տեղադրվել տրակտորների, սարքերի և 
բեռների տեղափոխման կամ քարշի համար նախատեսված այլ տրանսպորտային 
միջոցների վրա, հանդերձավորվում են հասարակ սարքերով, որոնց օգնությամբ 
տեղակայվում են աշխատանքային գործիքները (աշխատանքային գործիքները 
համարվում են օժանդակ սարքավորանք, համեմատաբար թեթև են և հարկ եղած 
դեպքում կարող են տեղակայվել կամ փոխարինվել տեղում) 

- մեքենաներ, եթե հադիսանում են տվյալ ենթակարգի մեքենաներ կամ ընդգրկվում 
են 28.22.19 և 28.22.20 ենթակարգերում, եթե հանդիսանում են այդ ենթակարգերում 
դասակարգված մեքենաների օժանդակ մասեր, նույնիսկ եթե տրված են տրակտորի 
հետ միասին (անկախ դրանից տեղադրված են վրան, թե ոչ) (տրակտորն իր 
աշխատանքային սարքավորանքի հետ դասակարգվում է առանձին 28.30 դասում և 
28.92.50 ենթակարգում)  

- ինքնագնաց մեքենաներ, որոնցում ընթացային հիմքը, աշխատանքային 
մարմինները և գործիքները, դրանց գործարկման սարքավորանքը հատուկ 
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նախատեսված են համատեղ տեղադրման համար և միասին հանդիսանում են մեկ 
մեխանիկական կայանք. այդպիսի հիմք կարող են լինել տրակտորները, որոնք 
նախատեսվում են այս մեքենաների համար  

- ընթացային հիմքերը ներառվում են ոչ լրիվ մեքենաների կարգավիճակով, որոնք 
օժտված են այդ տեսակի ամբողջական մեքենաների հիմնական հատկանիշներով 
(տես 28.30 և 28.92.50 ենթակարգի պարզաբանումները)  

- մեքենաներ, որոնք տեղադրված են ավտոմեքենաների շասսիի կամ բեռնատար 
ավտոմեքենաների վրա, ընդգրկում են ինքնագնաց մեքենաներ, որոնց մեջ մեկ կամ 
ավելի ղեկավարման և շարժիչ տարրեր գտնվում են վերհան կամ բեռնման-
բեռնաթափման մեքենայի խցիկում և տեղակայված են անվավոր հենասարքի վրա, 
անկախ դրանից, թե միացյալ մեքենան ինքնուրույն կարող է տեղաշարժվել 
ճանապարհով թե ոչ (սովորաբար բեռնված չեն տեղաշարժվում, եթե դա 
ամբարձմանը անհրաժեշտ չէ) 

- բազմագործառնական մեքենաներ` ընդգրկում են վերհան, բեռնման - 
բեռնաթափման մեքենաներ, որոնց աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է 
փոկանիվների, կարապիկների կամ ամբարձիկների համակարգերի օգտագործման 
վրա և դրանցում մեծ մաս են կազմում անշարժ պողպատյա կառուցվածքները, որոնք 
դասակարգվում են այստեղ, եթե նրանք (հենահարթակներ, ամբարձիչների 
դարպասներ) հանդիսանում են բեռնման-բեռնաթափման մեքենաների համալրող 
մասեր 

- նավային դերրիկ - ամբարձիչներ (բեռնային սլաքներ), կազմված են անշարժ, 
ուղղահայաց կայմից, որի հիմքին, հոդակապով ամրացված է տանող սլաքը 
(բարձրանում և իջնում է փոկանիվների և բազմաճախարակների համակարգերի 
միջոցով)  

- շեղդիրներ կամ դերրիկ - ամբարձիչներ, օգտագործվում են բեռների բարձրացման 
և երբեմն հորիզոնական տեղաշարժման համար, բաղկացած են շեղ սլաքից, 
ամբարձիչ լարն անցնում է սլաքի վերևի փոկանվով և շարժման մեջ է դրվում 
կարապիկի միջոցով 

- նավահանգստային ամբարձիչներ, օգտագործվում են նավահանգիստներում, 
տեղադրվում են ճակատամուտքում, հենվում են չորս բարձր ոտքերի վրա և 
տեղաշարժվում են շատ լայն ռելսային ծիրով  

- կախովի ուղիներ և մալուխ-ամբարձիչներ` կախովի ճոպանուղիներ են, բաղկացած 
մեկ կամ ավելի տանող ճոպաններից, սայլակներից և այլն, օգտագործվում են 
բացահանքերում, մեծ շինհրապարակներում, ամբարտակների և կամուրջների վրա և 
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այլն  

- կամրջային ամբարձիչներ, հզոր ամբարձիչ սարքերով, որոնք կախված են ծանր 
հեծանից կամ կամրջի վրա, ամբողջ կայանքը տեղաշարժվում է լայն ռելսային ծիրով, 
օգտագործվում են նաև ատոմային ռեակտորներում վառելիքի դուրս բերման և 
փոխարինման համար  

- դարպասային և կամրջային շարժական ամբարձիչներ,որտեղ հեծանը 
տեղաշարժվում է պատերին կամ համապատասխան հենման մետաղական 
կառուցվածքների վրա ամրացված ռելսերով 

- փոխաբեռնման ամբարձիչներ` լինում են անշարժ և շարժական (ռելսերի վրայով), 
օգտագործվում են նավամատույցներում կամ բեռնաթափման հրսարքերում, իսկ 
հատուկ տեսակները օգտագործվում են շենքերի քարե բլոկների կամ բեռնարկղերի 
բեռնման և բեռնաթափման համար, նավաշինության մեջ, ունեն բեռնատար սայլակ 
կամ բազմաճախարակներ և այլն 

- շարժական ամբարձիչային ֆերմաներ դողերի վրա, կարող են լինել ինքնագնաց, 
բայց աշխատում են անշարժ վիճակում կամ էլ բեռը տեղափոխում են կարճ 
տարածությունների վրա, մեծամասամբ բաղկացած են հորիզոնական հեծանից, որը 
պահվում է երկու ուղղահայաց հենարանների կողմից,որոնք, իրենց հերթին, հենվում 
են մի խումբ անիվների վրա  

- կանգնակային բեռնափոխակրիչներ` կազմված են շասսիից, բարձրության 
կարգավորման աստղադիտական տարրերից, շասսին տեղադրվում է չորս կամ 
ավելի դողերի վրա, որոնց միջոցով ապահովվում է դարձունակություն պտտման շատ 
փոքր շառավղով, օգտագործվում են գործարաններում, պահեստներում, 
օդանավակայաններում և այլն երկար բեռների բեռնաթափման համար, 
բեռնարկղերի դասավորման համար  

- ներգործարանային ավտոբեռնիչներ ամբարձիչով` նախատեսված են բեռների 
տեղափոխման համար գործարանների, պահեստների ներսում, 
օդանավակայաններում և այլն  

 

Բացառվում է` 

- ամբարձիչային կամ բեռնման-բեռնաթափման մեքենաները, եթե տեղակայված են 
բեռնատար մեքենաների վրա կամ երկաթուղային վագոնների վրա, եթե դրանք 
կցված են գնացքի և տեղաշարժվում են ցանկացած ծիրի երկաթգծով (30.20.31) 
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- ամբարձիչային, բեռնման-բեռնաթափման մեքենաները, տեղադրված 
ավտոմեքենայական շասսիի կամ բեռնատար մեքենաների վրա, որոնք ունեն շարժիչ, 
փոխանցման տուփ և արագության փոփոխման լծակներ, ղեկանվային կառավարում 
և արգելակներ (28.30 և 28.92.50 և 29, 30) 

- անշարժ մետաղական կառուցվածքները, եթե ներկայացված են առանձին և 
հանդերձավորված են կամ նախատեսված են հանդերձավորման համար բոլոր 
մեխանիկական տարրերով, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի ժամանակ 
տեղաշարժման համար (28.92.61), հակառակ դեպքում դասակարգվում են (25.11) 

- բոլոր ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման մեքենաները (դերրիկ-ամբարձիչները, 
հասարակ ամբարձիչները և այլն), տեղակայված լողացող կառուցվածքների վրա (30) 

- ավտոամբարձիչները (29.10.51)  

- վերհան ամբարձիչների, էքսկավատորների և այլնի մասերը (28.22.20) 

28.22.14.200 Ամբարձիչներ կամրջաձև, անշարժ նեցուկների վրա 
28.22.14.300 Ամբարձիչներ կամրջաձև (բացի անշարժ նեցուկներով ամբարձիչներից) 

դարպասային, ֆերմաներ վերհան շարժական` օդաճնշաանվային ընթացքով և 
ամբարձիչներ փոխաբեռնման (ամբարձիչներ դարպասային) 

28.22.14.330 Ֆերմաներ վերհան շարժական` օդաճնշաանվային ընթացքով և ամբարձիչներ 
փոխաբեռնման (ամբարձիչներ նավահանգստային) 

28.22.14.350 Ամբարձիչներ այլ (կամրջաձև շարժական, դարպասային, նավային դերրիկ-
ամբարձիչներ) 

28.22.14.400 Ամբարձիչներ աշտարակային, ամբարձիչներ դարպասային կամ սլաքավոր 
28.22.14.430 Ամբարձիչներ աշտարակային 
28.22.14.450 Ամբարձիչներ դարպասային կամ սլաքավոր, աշտարակային 
28.22.14.500 Մեքենաներ և մեխանիզմներ ինքնագնաց, վերհան, (ավտոբեռնիչներ 

ամբարձիչներով ներգործարանային, բեռնափոխակրիչներ կանգնակային և այլ) 
28.22.14.600 Մեքենաներ և մեխանիզմներ վերհան, նախատեսված ճանապարհային 

ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա տեղակայման համար (ավտոմեքենաներ-
արհեստանոցներ` հանդերձավորված վերհան ամբարձիչով)  

28.22.14.700 Մեքենաներ և մեխանիզմներ վերհան, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
28.22.15 Ավտոամբարձիչներ եղանաձև բռնիչով, այլ ամբարձիչներ. երկաթուղային 

կայարանների կառամատույցներում օգտագործման համար քարշակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ներգործարանային ավտոամբարձիչներ` ամբարձիչներ եղանաձև բռնիչով և այլ 
վերհան կամ տեղադրիչ ավտոամբարձիչներ. եղանաձև բռնիչով 
ավտոամբարձիչները ունեն մեծ չափերի հասնող, մեխանիկական շարժաբերներ, 
բեռը բարձրացնում են ամբարձիչ հարթակին, եղանաձև վերհան մեխանիզմը 
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տեղադրված է վարորդի առջևում, ծառայում է բեռների բարձրացման և տեղադրման 
համար տրանսպորտային միջոցների վրա  

- ներգործարանային ավտոամբարձիչներ` ամբարձիչներ եղանաձև բռնիչով և այլ 
վերհան կամ տեղադրիչ ավտոամբարձիչներ. ավտոամբարձիչներ կողային 
բեռնմամբ, օգտագործվում են երկար բեռների (հեծաններ,տախտակներ, 
խողովակներ և այլն ) բեռնելու համար, վերհան սարքը գործարկվում է 
տրանսպորտային միջոցի ուժային բլոկից և հանդերձավորված է տարբեր 
նշանակության կցուրդներով (շեղդիրներ, եղանաձև բռնիչներ, շերեփներ և այլն)  

- ներգործարանային ավտոամբարձիչներ` ամբարձիչներ եղանաձև բռնիչով և այլ 
վերհան կամ տեղադրիչ ավտոամբարձիչներ. այլ տեղադրիչ մեքենաներ, որոնք 
տեղակայվում են ավտոամբարձիչի վրա, հանդերձավորվում են հարթակներով, 
եղաններով, որոնք ձեռքի կամ էլեկտրական կարապիկների կամ ձողային 
համակարգի օգնությամբ կարող են ուղղահայաց հենարանների վրայով բարձրանալ 
և իջնել, օգտագործվում են պարկերի, արկղերի, տակառների և այլ տարաների 
դարսման համար 

- այլ ներգործարանային ավտոամբարձիչներ` ավտոմեքենաներ մեխանիկական 
վերհան հարթակներով, տեխնիկական սպասարկման էլեկտրական լարերով, 
հասարակական լուսավորման համակարգերով և այլն 

- այլ ներգործարանային ավտոամբարձիչներ` ավտոամբարձիչներ, 
հանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-բեռնաթափման և այլ հատուկ 
սարքավորանքով, որոնք նախատեսված են կաթի, մանածագործվածքային, 
խեցեգործական և այլ արտադրություններում աշխատելու համար  

- ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցներ, որոնք օգտագործվում են 
գործարաններում, պահեստներում, դոկերում, օդանավակայաններում բեռների 
տեղափոխման համար և այլն, նախատեսված չեն մարդկանց կամ ուրիշ բեռների 
տեղափոխման համար, ճանապարհներով կամ այլ հասարակական շարժման 
ուղիներով, առավելագույն արագությունը բեռնված վիճակում չի գերազանցում 30-35 
կմ/ժ-ը, շրջադարձի շառավիղը մոտավորապես հավասար է իր երկարությանը, 
վարորդի համար նախատեսված չէ փակ խցիկ, նա կանգնում է հարթակի վրա կամ 
քայլում է կողքից  

- գործարանային բեռնատար սայլակներ, սայլակ-ցիստեռներ (օգտագործվում են 
երկաթուղային կառամատույցներում)  

-տրակտորներ, որոնք օգտագործվում են երկաթուղային կառամատույցներում, 
կցանքների և այլ միջոցների քարշի կամ հրման համար, ինչպես նաև 
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պահեստներում, նավամատույցներում և այլն 

 

Բացառվում է` 

- որոշ տեսակների տեղադրիչ մեքենաները, որոնք աշխատում են ամբարձիչների 
սկզբունքով (28.22.16) 

- նավահանգստային փոխակրիչները և գործարանային բեռնատար սայլակները, 
սարքավորված ամբարձիչով (28.22.14) 

- ինքնաթափները (29.10.59) 

- 28.22.15 ենթակարգում (28.22.19.300 և 28.22.19.700 դիրքերում) դասակարգված 
մեքենաների մասերը 

28.22.15.100 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց 
28.22.15.130 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց, 1մ-ից ոչ պակաս վերհանի բարձրության  
28.22.15.150 Էլեկտրաամբարձիչներ ինքնագնաց, 1մ-ից ավելի վերհանի բարձրության  
28.22.15.300 Ամբարձիչներ ինքնագնաց, առանց էլեկտրաշարժաբերի 
28.22.15.330 Ամբարձիչներ ինքնագնաց ,առանց էլեկտրաշարժաբերի, այդ թվում` եղանային 

բռնիչով, անհարթ տեղանքի համար, 1մ-ից ոչ պակաս վերհանի բարձրության  
28.22.15.350 Ամբարձիչներ ինքնագնաց առանց էլեկտրաշարժաբերի, այդ թվում` եղանային 

բռնիչով, անհարթ տեղանքի համար, 1մ-ից ավելի վերհանի բարձրության  
28.22.15.500 Ամբարձիչներ, հանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-բեռնաթափման 

սարքավորանքով, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.22.15.700 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-

բեռնաթափման սարքավորանքով 
28.22.15.730 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-

բեռնաթափման սարքավորանքով, էլեկտրաշարժաբերով 
28.22.15.750 Միջոցներ տրանսպորտային բեռնատար, չհանդերձավորված վերհան կամ բեռնման-

բեռնաթափման սարքավորանքով, այլ 
28.22.16 Վերելակներ, արկղավոր վերհաններ, շարժասանդուղքներ և հետիոտի 

շարժական ուղիներ  
 
 

 28.22.16 - 28.22.18 ենթակարգերում դասակարգվում են լայն շրջանակի 
մեխանիզմներ բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների համար (28.22.14 
ենթակարգի պարզաբանումները համապատասխան փոփոխություններով կիրառելի 
են, ինքնագնաց, այլ շարժական և բազմանպատակային մեքենաների դեպքում, 
ինչպես նաև վերհան, բեռնման, բեռնաթափման մեքենաների դեպքում, երբ դրանք 
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նախատեսված են այլ մեքենաների կամ տրանսպորտային միջոցների կամ նավերի 
վրա (29, 30) տեղակայվելու համար: Տվյալ ենթակարգերում ներառվում են վերհան, 
բեռնման-բեռնաթափման մեքենաներ, որոնք օգտագործում են փոկանիվների, 
կարապիկների կամ ամբարձիկների համակարգեր, որոնց կազմի մեջ մտնում են 
անշարժ, պողպատյա կառուցվածքներ և այլ տարրեր: Անշարժ կառուցվածքները 
դասակարգվում են այստեղ, երբ մատակարարվում են որպես բեռնման - 
բեռնաթափման մեքենաների համալրող մաս, իսկ առանձին մատակարարման 
դեպքում դասակարգվում են տվյալ ենթակարգերում, եթե սարքավորված կամ 
նախատեսված են այդ նպատակի համար մեխանիկական տարրերով (անիվներ, 
հոլովակներ, փոկանիվներ և այլն), որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի շարժական 
մասերի համար:  

  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է մեքենաներ պարբերական և անընդհատ 
գործողության և հատուկ ամբարձիչային կամ բեռնման - բեռնաթափման այլ 
մեխանիզմներ` 

- ամբարձիչ մեխանիզմներ, ամբարձիչ դարպասների տիպի` բաղկացած են 
երկոտանի կամ եռոտանի հենարանի վրա տեղադրված կարապիկից  

- հորատման աշտարակներ, հորատման խողովակների վայրէջքի և վերհանի համար, 
նավթային և այլ հորատանցքերի հորատման ժամանակ  

- բազմաճախարակներ` աշխատում են համանման կամրջային շարժական և 
տարաբեռնման ամբարձիչների սկզբունքով, ամբարձիչ սայլակները շարժվում են 
մույթերից կախված ռելսերի վրայով  

- լեռնային բազմաճախարակներ` խոշոր կայանքներ, աշխատում են կարապիկների 
միջոցով, կիրառվում են լեռներում ուղևորների և բեռների տեղափոխման համար, 
բաղկացած են կրող և քարշող ճոպաններից, երկու խցիկներից, որոնք բարձրանում և 
իջնում են կրող ճոպանով 

- ճոպանաքարշ երկաթուղիներ (ֆունիկուլյոր)` աշխատում են լեռնային 
բազմաճախարակների սկզբունքով, բայց դրանց խցիկները շարժվում են ռելսերի 
վրայով  

- վերելակներ, որոնք գործարկվում են կարապիկի, ճոպանի կամ սուզակի կողմից, 
ջրի, օդի կամ յուղի միջոցով, օգտագործվում են ուղևորական խցիկի կամ բեռնատար 
հարթակի բարձրացման համար, հանդերձավորված են հակակշռով, լինուն են նաև 
ձեռքի ղեկավարումով  
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- հիդրավլիկական «նավամբարձիչներ»` հզոր հիդրավլիկական համակարգեր, 
նախատեսված նավը ջրով լցված անցախցերի (շլյուզ) հետ միասին, ջրանցքի մյուս 
մակարդակին բարձրացնելու համար  

- արկղավոր վերհաններ` վերելակների տարատեսակ, նախատեսված սորուն 
նյութերով լցված բեռնարկղերի բարձրացման համար, ուղղահայաց կամ թեք 
հորատանցքերում և այլն  

- վագոնիկների կործիչներ` հարթակներ ռելսերով կամ ակոսներով, որոնց միջոցով 
վագոնիկները հնարավոր է ամրացնել և դատարկել շրջելով, կործելով կամ այլ 
եղանակով 

- սորամբարձիչներ (էլևատոր)` նախատեսված են բեռների կամ մարդկանց 
անընդհատ հոսքով բարձրացման համար, կազմված են անընդհատ շարժվող 
շղթաներից, որոնց վրա, հավասարաչափ տեղադրված են տարբեր տեսակի 
բեռնափոխակրիչներ, որոնց թվին են պատկանում շարժասանդուղքները և 
բազմախցիկ, անընդհատ շարժվող ամբարձիչները, ուղևորներ բարձրացնելու համար  

- փոխակրիչներ (կոնվեյեր)` օգտագործվում են բեռների հորիզոնական ուղղությամբ 
տեղափոխման համար, երբեմն մեծ տարածության վրա, ունենում են տարբեր 
տեսակի կրող, հրող տարրեր (շերեփավոր, փոսիկավոր, թիթեղավոր, 
ժապավենավոր, ճոճվող և թրթռացող բեռնակրիչներ և այլն) 

- օդաճնշական սորամբարձիչներ և բեռնակրիչներ, որոնցում փոքր բեռնարկղերը, 
սորուն նյութերը (ցորեն, թեփ, փոշենման ածուխ և այլն) տեղափոխվում են 
խողովակով, օդի հոսանքի շնորհիվ 

- հոլովակային հենարաններ` համանման են հոլովակային բեռնակրիչներին, 
բաղկացած են հատակին ամրացված խողովակային հենակներից, որոնց վերևի 
ծայրին դրված է առանցքակալի վրա հագցրած հոլովակ, որոնք միասին կազմում են 
հոլովակային սեղան  

- ճոպանային ամբարձիչա - տրանսպորտային մեքենաներ` նախատեսված են 
քարշակման և գլորման համար, բաղկացած են անընդհատ շարժման մեջ գտնվող 
քարշակային ճոպաններից կամ շղթաներից, օգտագործվում են վագոնների գլորման, 
կցանավերի (բարժա), սահնակների քարշակման, ուղևորների տեղափոխման 
(լեռնադահուկային ամբարձիչներ) համար 

- շարժական հարթակներ գնացքաքարշերի կամ վագոնների համար, նախատեսված 
են գնացքաքարշերին, վագոններին կամ վագոնիկներին և այլն մի գծից մյուսին 
տեղափոխելու համար  
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- վագոնների հրիչներ տարբեր տեսակների` հարմարանքներ, որոնք կատարում են 
հետադարձ- առաջընթաց շարժում և կցորդման մեջ մտնելով սռնիների հետ, հրում են 
վագոնները, բաղկացած են երկու սուզակներից և գործարկվում են մեխանիկական 
շարժաբերի միջոցով  

- հիդրավլիկական սուզակային մեքենաներ, հորատանցքային վագոնիկների հրման 
համար  

- ինքնագնաց միանիվ մեքենաներ, որոնք շարժվում են մի ռելսի վրայով, պահվում են 
ետևից գնացող բանվորի կողմից, ձեռնասայլակի նման, գործարկվում են բենզինի 
փոքր շարժիչով  

- մեխանիկական ամբարձիչներ, որոնք օգտագործվում են ածխի, հանքաքարի, 
ավազի և այլ սորուն նյութերի փորման համար, օգտագործվում են փոխակրիչների, 
սորամբարձիչների հետ միասին  

- օգնական մեխանիկական հարմարանքներ, ձեռքի օդաճնշական կամ էլեկտրական 
գործիքների (գայլիկոն, հետահար մուրճ և այլն) գործածման (մանիպուլյացիայի) 
համար, ծառայում են գործիքները բռնելու և աշխատանքի ընթացքում մատուցելու 
համար 

- արդյունաբերական ռոբոտներ, հատուկ նախատեսված ամբարձիչ կամ բեռնման-
բեռնաթափման աշխատանքների համար  

- մեխանիկական սանդուղքներ, բաղկացած հատվածներից, որոնք դուրս են գալիս 
որևէ մեխանիզմի միջոցով  

- մեխանիկորեն տեղաշարժվող անվային հարթակներ, կինոխցիկների տեղադրման և 
օգտագործման համար  

- հեռավորության վրա ղեկավարումով մեխանիկական մանիպուլյատորներ` լինում են 
անշարժ և շարժական, ճառագայթաակտիվ նյութերի հետ աշխատելու համար, 
բաղկացած են լծակային մեխանիզմից, որը տեղավորված է պաշտպանված խցիկից 
դուրս և ղեկավարվում է գործարկուի (օպերատոր) կողմից, և լծակային մեխանիզմից, 
որը գտնվում է խցիկի ներսում և կրկնում է գործարկուի շարժումները, ուժային 
փոխանցումը կատարվում է մեխանիկական, հիդրավլիկական , օդաճնշական կամ 
էլեկտրական սարքերի միջոցով  

- հարթակներ ինքնագնաց և ոչ ինքնագնաց` նախատեսված են 
օդանավակայաններում ինքնաթիռների բեռնման ու բեռնաթափման համար 

- շշերի ավտոմատ դարսիչներ` էլեկտրաշարժաբերով մեքենաներ, որոնք 
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նախատեսված են շշերը հավասար շարքերով շարելու համար, չեն օգտագործվում 
շշալցման, փակման, պիտակների փակցման աշխատանքներին, կարող են 
օգտագործվել ինչպես առանձին, այնպես և այլ մեքենաների հետ միասին  

- ամբարձիչ կամ բեռնման-բեռնաթափման սարքեր, որոնք օգտագործվում են 
վառարանների, կոնվերտերների, գլոցման հաստոնների և այլնի համար  

- մեքենաներ կոքսային վառարանների դատարկման համար, տեղաշարժվում են 
վառարանների շարքի ետևում և հարմարանքի օգնությամբ բացում են վառարանի 
դռները և դատարկում թորանոթները  

- սուզակային կամ մխոցային բեռնման մեքենաներ կոնվերտերների համար  

- հատուկ ամբարձիչային մեքենաներ, նախատեսված մետաղաձուլական թրծման 
կամ մարմանդաեռման հորերի կափարիչների բացման համար 

- մանիպուլյատորներ, շրջիչներ և այլ սարքեր ձուլուկների (ձուլակտոր), կռվածքների 
և այլն շարժման համար 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են որոշակի տեսակի վառարաններում, նյութերի 
բեռնման - բեռնաթափման համար, տեխնոլոգիական գործողությունների ժամանակ  

 

Բացառվում է` 

- ամբարձիչային կամ բեռնման - բեռնաթափման մեխանիզմները, որոնք 
դասակարգված են 28.22.11 – 28.22.15 ենթակարգերում 

- սորամբարձիչները հեղուկ նյութերի համար, որոնք դասակարգված են 28.22.2 և 
լողացող նավամատույցները, սուզարկղերը և նման ծովային հարմարանքները, որոնք 
աշխատում են հիդրոստատիկ լողունակության սկզբունքով (30.11) 

- հորատման աշտարակները, որոնք տեղակայված են բեռնատար և այլ 
տրանսպորտային միջոցների վրա (28.22.14)  

- ճոպանաքարշ երկաթուղային վագոնիկները (30.20.32) և երկաթուղին (24.10.65 
30.20.40) 

- նման սարքերը (օրինակ` ուղիղ, գոգավոր կամ պարուրաձև վաքերը), որոնք 
հանդերձավորված չեն հոլովակներով (25.11 և 25.99.29) 

- հասարակ, անշարժ հենասյուները  
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- փոքր տրակտորները, որոնք օգտագործվում են վագոնների հրման համար (29.31 
կամ 28.92.50) 

- ձեռքի բանալիները, որոնք աշխատանքի ժամանակ պահվում են ձեռքերում, ինչպես 
ձեռքի գործիք (25.73.30) 

- ամբարձիչները և փոխակրիչները անընդհատ գործողության, ստորերկրյա 
աշխատանքների համար (28.91.11) 

- ամբարձիչային կամ բեռնման - բեռնաթափման մեխանիզմները, որոնք 
տեղակայվում են վառարաններում, կոնվերտերներում և այլն կամ դրանց հետ 
կազմում են միասնական հանգույց և մատակարարվում են դրանց հետ միասին 
(28.21.12 և 28.91.1) 

- վառելիքի մեխանիկական լցավորողները, մեխանիկական կրակակալները և այլն 
(28.21.11) 

- հեղուկների ամբարձիչները շերեփային, շղթայական, ժապավենային և նման 
տեսակների (28.12.2) 

- մեքենաները հողի, հանքաքարի կամ պինդ վիճակի այլ միներալների ընտրման, 
մաղման, տարանջատման կամ լվացման համար (28.92.40) 

- կործիչները (20.10.4 և 29.10.5) 

- մասերը մեքենաների, որոնք դասակարգված են 28.22.16 – 28.22.18 և 28.22.19.300 

28.22.16.300 Վերելակներ և արկղավոր վերհաններ, էլեկտրաշարժաբերով 
28.22.16.500 Վերելակներ և արկղավոր վերհաններ, այլ 
28.22.16.700 Շարժասանդուղքներ և հետիոտի ուղիներ (մայթեր) շարժական  
28.22.17 Օդաճնշական և այլ ամբարձիչներ, անընդհատ գործողության փոխակրիչներ 

ապրանքների կամ նյութերի համար 
 
Կիրառելի են 28.22.16 ենթակարգի պարզաբանումները` համապատասխան 
փոփոխություններով: 

28.22.17.100 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական, նախատեսված 
գյուղատնտեսությունում օգտագործելու համար 

28.22.17.300 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործելու համար նախատեսվածներից) 

28.22.17.330 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործելու համար նախատեսվածներից), սորուն (կիտված) նյութերի համար 

28.22.17.350 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ օդաճնշական (բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործելու համար նախատեսվածներից), այլ նյութերի համար 
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28.22.17.500 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, շերեփային (բացի 
հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների համար նախատեսվածներից) 

28.22.17.700 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ժապավենային (բացի 
հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների համար նախատեսվածներից) 

28.22.17.730 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ժապավենային (բացի 
հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների համար նախատեսվածներից), 
սորուն (կիտված) նյութերի համար 

28.22.17.750 Սորամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ժապավենային (բացի 
հորատանցքերի և ստորերկրյա այլ աշխատանքների համար նախատեսվածներից), 
հատով բեռների համար 

28.22.17.900 Սորամբարձիչներ, բեռնափոխակրիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, 
ապրանքների և նյութերի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.22.17.930 Փոխակրիչներ հոլովակային, անընդհատ գործողության, ապրանքների և նյութերի 
համար 

28.22.17.950 Սորամբարձիչներ, բեռնափոխակրիչներ և փոխակրիչներ, անընդհատ գործողության, 
ապրանքների և նյութերի համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (բացի 
հոլովակային փոխակրիչներից) 

28.22.18 Այլ ամբարձիչ-փոխադրական և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հոլովակային սեղաններ կամ հոլովակային փոխակրիչներ (հոլովակուղի)` 
մեխանիկական շարժաբերով կամ առանց, նախատեսված են գլոցման հաստոններին 
նախնական նյութի մատուցման և հեռացման համար կամ մի վանդակից մյուսը 
նախապատրաստվածքի տեղափոխման համար 

-շփական գրտնակներ` կատարում են հոլովակային սեղանների կամ փոխակրիչների 
գործառույթներ, բաղկացած են երկու շարք գրտնակներից, որոնց արանքով անցնում 
է նախապատրաստվածքը 

- հովացնող հոլովակուղիներ` տեղադրվում են գլոցման հաստոնի գծի վերջում և 
դանդաղ տեղափոխում են գլանվածքը, որն այդ ընթացքում սառում է օդում 

- ամբարձիչ կամ կործիչ սեղաններ գլոցման հաստոնի համար` ունեն միմյանց 
ծածկող գրտնակների լրակազմ, բաղկացած են կործվող սեղանից, որ դրվում է 
գլոցման հաստոնի վերջին հատույթում, արտադրատեսակը անցնելով գրտնակների 
մի խմբի միջով, գալիս է սեղանի վրա, որը շրջվում է և համատեղվում գրտնակների 
մյուս խմբի հետ, որոնց արանքով նախապատրաստվածքը խցկվում է մեխանիկական 
շարժաբեր ունեցող գրտնակների օգնությամբ 

- լայնաքարշիչներ գլոցային հաստոնների, զուգահեռ վանդակներով` նախատեսված 
են առաջին վանդակի հոլովակային սեղանից դեպի երկրորդ վանդակի հոլովակային 
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սեղան ձողերի տեղափոխման համար 

- կործվող և եզրակող սարքեր 

- սանդուղքային ամբարձիչներ, որոնք բաղկացած են բեռնատար հարթակից, 
ամրացված սանդուղքի բազրիքից, օգտագործվում է հաշմանդամի սայլակը 
սանդուղքով բարձրացնելու և իջեցնելու համար: 

Բացառվում է` 

- ձուլուկների ավտոմատ մանիպուլյատորները և սարքավորանքը, որը 
անմիջականորեն չի մասնակցում գլոցային հսատոնների աշխատանքին (28.22.14) 

- տարածության վրա ճառագայթաակտիվ նյութերի հետ գործողություն կատարելու 
համար նախատեսված սարքավորանքը (28.22.18.200)  

- թրթուրավոր ամբարձիչները, թրթուրավոր շղթայի օղերի համակարգով, որպես 
հաշմանդամի սայլակի բաղկացուցիչ մասեր (30.92.30)  

28.22.18.100 Հրիչներ հորատանցքային վագոնիկների, մեխանիզմներ գնացքաքարշերի կամ 
վագոնների տեղաշարժման, վագոնակործիչներ և սարքավորանք համանման 

28.22.18.200 Ուղիներ ճոպանային, մարդատար և բեռնատար և ամբարձիչներ դահուկային, 
մեխանիզմներ ֆունիկուլյորների համար, քարշային 

28.22.18.300 Սարքավորանք գլոցահաստոնների համար, հոլովակուղիներ` արտադրանքի տրման 
և հեռացման համար, կործիչներ և մանիպուլյատորներ ձուլակտորների, գնդերի, 
ձողերի և մետաղասալերի համար 

28.22.18.500 Սարքվածքներ բեռնման, հատուկ մշակված գյուղատնտեսությունում օգտագործելու 
համար 

28.22.18.700 Սարքվածքներ ամբարձիչային և բեռնման այլ, ներառյալ` դոմնային վառարանների 
համար մատուցիչ սարքավորանքը, մատուցիչ մանիպուլյատորները  

28.22.18.730 Սեղաններ և հարթակներ ամբարձիչ, հարթակներ հավասարիչ 
28.22.18.750 Մեքենաներ պահեստային  
28.22.18.770 Սարքվածքներ բեռնման այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում (մատուցման 

սարքավորանք` դոմնային վառարանների համար, մատուցման մանիպուլյատորներ) 

28.22.19 Ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորանքի մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ամբարձիչ ճանկաշերեփներ (գրեյֆեր), շերեփներ, բռնիչներ և այլն, օրինակ` 
միացման օղերով և կեռերով հասարակ կոնքեր, հետ ընկնող հատակով կոնքեր, 
երկու հոդերով իրար միացող և ամուր փակվող ծնոտներով ճանկաշերեփներ և այլն, 
օգտագործվում են սորուն նյութեր, քար և ապառաժի կտորներ բարձրացնելու համար 
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- կարապիկների և կաբեստանների թմբուկներ 

- ամբարձիչային սլաքներ, սայլակներ, շերեփներ, արկղավոր վերհաններ և այլն 
կամրջային տեղափոխիչ սարքերի համար 

- խցիկներ, վանդակներ և հարթակներ վերելակների համար 

- քայլող էքսկավատորների դահուկներ  

- սորամբարձիչների և փոխակրիչների շերեփներ և քերակներ  

- փոխակրիչների հենարաններ, թմբուկներ և հոլովակներ  

- ճոճվող փոխակրիչների և համակենտրոնացնող սեղանների արգելակային և 
շարժահաղորդ գլխիկներ,  

վերելակների անկումը կասեցնող և մարող սարքեր և այլն 

- էքսկավատորային շերեփներ հողային աշխատանքների համար, շերեփային 
շրջանակներ բազմաշերեփային էքսկավատորների համար, սլաքներ մեխանիկական 
թիերի համար 

- թրթուրավոր կամ անվավոր շասսիներ, ոչ ինքնագնաց, հանդերձավորված 
շրջադարձի մեխանիզմով կամ այլ պտտվող սարքերով  

- շղթաներ և ճոպաններ, որոնք համդերձավորված են ամրացման սարքերով, եթե 
մատակարարվում են էքսկավատորների և նման մեքենաների հետ 

- հատկապես ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների մասերը: Այդ 
տրանսպորտային միջոցներն օգտագործվում են գործարաններում, պահեստներում, 
նավամատույցներում և օդանավակայաններում բեռների, կարճ տարածությունների 
վրա, տեղափոխության համար, իսկ երկաթուղային կառամատույցներում 
աշխատելիս կարող են ունենալ փոքր կցանք: 

- շասսիներ 

- թափքեր, հարթակներ, հանովի կողեր, կործվող թափքեր 

- անիվներ, անկախ նրանից, լրակազմված են դրանք դողերով, թե ոչ 

- կցորդիչներ կցորդային ագուցման 

- փոխանցման տուփեր, դիֆերենցիալներ 

- ղեկանիվներ կամ ղեկավարման բռնակներ 
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- արգելակման համակարգեր կամ նրանց մասեր և պիտույքներ 

- կցորդման ճոպաններ, արգելակման ճոպաններ, գազի ճոպաններ և համանման 
ճոպաններ, բաղկացած արտաքին ճկուն թաղանթից և նրա մեջ տեղաշարժվող 
ճոպանից, որոնք կտրված են հատուկ չափերով և ծայրերին ունեն կցամասեր 

- մասեր լրակազմող ավտոամբարձիչների, դասակարգված 28.22.15.100 - 
28.22.15.500 ստորադիրքերում, մասեր մեքենաների, դասակարգված 28.22.16 – 
28.22.18 ենթակարգերում, մասեր անընդհատ գործողության ամբարձիչների և 
փոխակրիչներիչների, որոնք դասակարգված են 28.52.11 ենթակարգում 

Բացառվում է` 

- շղթաները և ճոպանները, որոնք հանդերձավորված չեն ամրացման սարքերով և 
մատակարարվում են կաժերով (25.93.11 և 25.93.12), նույնիսկ, եթե կտրտված են և 
մատակարարվում են մեքենաների հետ, որոնց համար նախատեսված են 

- էլեկտրամագնիսները, մետաղի թափոնների և այլնի տեղափոխման համար 
(27.90.40) 

- փոխհաղորդակային փոկերը, փոխակրիչային ժապավենները պատրաստված 
պլաստմասսայից (22.2), ռետինացված ռետինից (22.19.40), կաշվից (15.12.19) կամ 
մանվածքային նյութերից (13.96.16) 

- առասանները 

- դատարկամարմին ձողերը հորատման աշխատանքների համար (24.10.66) 

- բոլորատնկման, պոմպաճնշակային և հորատման խողովակները (24.20.11) 

- բացովի աստղադիտակային կանգնակները (25.11.2) 

- բեռնային կեռերը (25.99.29) 

- հանովի հորատային թագագլխիկները կամ դուրերը, պարուրակաձև հորատ-
շաղափները և այլ, գետինը և լեռնային ապարները հորատող գործիքները (25.72.14) 

 - մարդատար և բեռնատար վերելակների փականքները և այլն (25.72.11)  

- փոկանիվները, բազմաճախարակները և առանցքակալների իրանները 
(28.15.25)ացառվում է` 

- վերելակների, արկղավոր վերհանների կամ շարժասանդուղքների մասերը 
(28.22.19.500) 
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28.22.19.300 Մասեր սարքավորանքի, ամբարձիչա-տրանսպորտային և բեռնման-բեռնաթափման` 
28.22.11, 28.22.12, 28.22.15.100, 28.22.15.300, 28.22.15.500, 28.22.16 - 28.22.18, 
28.52.11 խմբավորումների (բացի վերելակներից, արկղավոր վերհաններից կամ 
շարժասանդուղքներից)  

28.22.19.500 Մասեր վերելակների, արկղավոր վերհանների կամ շարժասանդուղքների 
28.22.19.700 Մասեր բեռնատար տրանսպորտային միջոցների, արկղավոր վերհանների 

28.12.15.700 ստորադիրքում դասակարգվող  
28.22.2 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան ամբարձիչների, 

էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար 
28.22.20 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան ամբարձիչների, 

էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար 
 
Կիրառելի են 28.22.19 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 

28.22.20.000 Շերեփներ, շերեփաթիեր, ճանկաշերեփներ ու բռնիչներ վերհան ամբարձիչների, 
էքսկավատորների և համանման սարքավորանքի համար 

28.22.9 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.22.99 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.22.99.000 Ամբարձիչ և բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.23 Գրասենյակային մեքենաներ և սարքավորանք (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից)  
 
Տվյալ դասը ներառում է`  

- գրասենյակային սարքավորանք (պատճենահան սարքավորանք, գրամեքենաներ, 
դրամարկղային մեքենաներ և այլն), հաշվողական տեխնիկա (համակարգիչներ և 
տեղեկատվության մշակման այլ մեքենաներ, ծայրամասային սարքվածքներ), դրանց 
մասերը և պարագաները 

- ծառայություններ՝ գրասենյակային սարքավորանքի արտադրության և տեղակայման 
(28.23.9), համակարգիչների հավաքման (26.20.91) և համակարգիչների և 
տեղեկատվության մշակման այլ սարքավորանքի տեղակայման բնագավառներում  

 

Բացառվում է՝ 

- համակարգիչներում կիրառվող էլեկտրոնային տարրերը (26.11) 
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- էլեկտրոնային խաղերը (32.40) 

- կապի մալուխային ցանցերի տեղակայման (անցկացման) ծառայությունները (այդ 
թվում՝ շենքերում համակարգչային ցանցերի) (43.21.10) 

- մեքենաների և սարքավորանքի վարձակալության ծառայությունները (եթե 
արտադրողը սարքավորանքը տալիս է վարձակալության, ապա դա հանդիսանում է 
առևտրի տեսակ) 

- ծրագրային ապահովման բնագավառում ծառայությունները (ներառյալ 
խորհրդատվությունները և դրա տարածումը)) 

- համակարգիչների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները  

28.23.1 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ և հաշվասարքեր 
(կալկուլյատորներ)    

28.23.11 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- մեքենաներ, որոնցում նախապես սորատած թղթային ժապավենն անցկացվում է 
մեքենայի միջով` ապահովելով պատրաստի դրվագի կամ ամբողջական պատրաստի 
գրության տպագրությունը 

- մեքենաներ սահմանափակ ծավալի հիշող սարքավորմամբ, որոնք լրացուցիչ 
գործառնական ստեղների օգտագործմամբ ունակ են հիշել, խմբագրել և ավտոմատ 
արտատպել տեքստերը 

- ստեղնային մեքենաներ (տպիչներ), որոնք տպագրում են նշան առ նշան, 
օգտագործելով տառատեսակների անիվների համափոխարինելիությունը, մշակվել են 
համապատասխան ինտերֆեյսի միջոցով այլ տպագրական մեքենաներին, տեքստերի 
մշակման սարքվածքներին, տեղեկատվության մշակման սարքվածքներին և այլն 
միացման համար 

- սարքվածքներ տեքստերի մշակման համար, որոնք ստեղնաշարից բացի, 
պարունակում են մեծ ծավալի մեկ կամ մի քանի հիշող սարքվածքներ (օրինակ՝ 
սկավառակային, փոքրաչափ սկավառակային կամ կասետային), տեսողական 
վերարտադրող և տպագրող սարքվածքներ (դրանք կարող են լինել միասնական 
բլոկի կամ մալուխներով միմյանց միացված առանձին բլոկների տեսքով), կարող են 
սարքավորվել ինտերֆեյսներով, թույլ տալով, օրինակ` հաղորդակցությունը 
տեքստերի մշակման այլ սարքվածքների, ելակետային նմուշի տեղադրման 
սարքավորանքի, տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենաների կամ 
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հեռահաղորդակցության համակարգերի հետ (30.02.1 կարգի տվյալների ավտոմատ 
մշակման մեքենաներից տարբերվում են նրանով, որ մշակման գործընթացում դրանք 
չեն կարող ընդունել տրամաբանական որոշումներ՝ ծրագրերի փոփոխման 
նպատակով) 
- մատրիցային, շղթայական, պողպատե ժապավենից կառավարվող և հարվածային 
գործողության այլ տպագրական սարքվածքներ, որոնցում մեխանիկական 
բաղադրիչը (բույթ, շղթաներ, պողպատյա ժապավեններ և այլն) հարվածում է 
ժապավենին՝ թղթի վրա պատկերների արտադրման համար 

 

Բացառվում է` 

- սորատման, թղթային ժապավենների մշակման համար մեքենաները (28.23.23) 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների ելքային սարքվածքները 
(26.20.1) 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաների տպիչները (26.20.1): 

- այլ գրամեքենաները (28.23.11)  

- հաշվիչ-վերլուծական մեքենաները (30.01.13) 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաները (26.20.2) 

- կտրոնների լրացման կամ ստորագրման մեքենաները (26.20.18) 

- խաղալիքային գրամեքենաները (32.40) 

- տառատպագրական, հեռագրային սարքերը (26.30) 

- տողի հավասարեցման մեքենաները կամ լուսավիմագրական կամ օֆսետ 
տպագրությունում կիրառվող տարբեր տառատեսակների բազմության համալրման 
մեքենաները (28.99.12) 

- ոչ հարվածային տպագրության սարքվածքները (28.23.22, 28.23.23, 30.02.1) 

- գրամեքենաների հանգույցները և մանրակները (28.23.24) 

28.23.11.000 Գրամեքենաներ, տեքստերի մշակման սարքվածքներ  
28.23.12 Էլեկտրոնային հաշվասարքեր (կալկուլյատորներ) և տվյալների գրառման, 

վերարտադրման և էկրանին պատկերման համար գրպանային սարքվածքներ, 
հաշվային գործառույթներով 
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Տվյալ տեսակի մեքենաների ընդհանուր բնութագիրը տրված է 28.23.1 կարգի 
պարզաբանումներում: 

 

Բացառվում է` 

- էլեկտրոնային հաշվասարքին միացված ձեռքի, գրպանի, ոչ մեծ ժամացույցները 
(26.52.1) 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաները (30.02.1) 

- կշռման մեքենաները, որոնք կատարում են կշռային ցուցանիշների 
հանրագումարում (28.29.32, 26.51.31) 

- մեքենաները, որոնք կատարում են միայն մեքենաների կողմից տրվող տոմսերի և 
այլնի հաշվարկում, առանց դրույքների հանրագումարման (28.23.23) 

- մեքենաները, գործող դրանցում դրամների նետման միջոցով (28.29.43) 

- գործիքները՝ ըստ միավորի հաշվարկման համար, օրինակ՝ պտույտների քանակի 
հաշվիչները, թողարկվող արտադրանքի հաշվիչները (26.51.64) 

- հաշվաքանոնները, գլանաձև հաշվասարքերը և այլ հաշվիչ գործիքները, հիմնված 
հաշվաքանոնի սկզբունքի կամ մաթեմատիկական հաշվարկների այլ սկզբունքի վրա 
(26.51.32) 

- տվյալ ենթակարգի մեքենաների մասերը և պարագաները (28.23.24)  

- գրասենյակային և ձեռքի էլեկտրոնային հաշվասարքեր (անկախ նրանից, դրանք 
ծրագրավորվող են թե ոչ) և հաշվարկման գործառույթներով տվյալների գրառման, 
վերարտադրման և ներկայացման գրպանի սարքեր (170x100x45մմ չգերազանցող 
չափերով), պարունակում են հետևյալ հիմնական մասերը` տվյալների մուտքագրման 
համար ձեռքի սարքվածքներ (հենակներ կամ կուրսորներ, ստեղնաշարեր և այլն), 
կարող են ունենալ սորաքարտերի կամ սորաժապավենների, մագնիսական 
ժապավենների և այլնի համար օժանդակ ընթերցող սարքվածքներ (կրկնվող կամ 
տրված տվյալների ավտոմատ մուտքի համար), հաշվիչ սարքվածքներ (գործողության 
մեջ դրվող ստեղներով կամ համապատասխան ծրագրով, որը կարող է լինել 
սևեռված կամ փոխակերպվել՝ ծրագրավորող տարրի կամ ծրագրի հրամանների 
փոփոխման միջոցով), ելքի սարքվածք (արդյունքները տեսողական վերարտադրող 
սարքավորման վրա կամ տպագրված տվյալների տեսքով ներկայացնելու համար) 
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(հաշվիչ մեքենաները ներառվում են տվյալ դիրքում, անկախ նրանից, դրանք 
պարունակում են ելքային սարքվածք թե ոչ) (ի տարբերություն հաշվիչ-վերլուծական 
մեքենաների, տպագրական սարքվածքով հաշվիչ մեքենաներն օգտագործում են 
թվեր և սահմանափակ քանակի պայմանանշաններ և տպագրում են դրանք միայն 
ուղղահայաց՝ թղթային շերտերի կամ հոլովակների վրա (արդյունքները ծածկագրի 
տեսքով տեղեկատվության կրիչի վրա գրառելու համար որոշ մեքենաներ ունեն 
օժանդակ սարքվածքներ, իսկ որոշ բաղկացուցիչ մասերը (հաշվիչ սարքվածքներ, 
օժանդակ սարքվածքներ և այլն) կարող են լինել ներկառուցված կամ իրագործվել 
էլեկտրական մալուխների միջոցով միացվող առանձին հանգույցների տեսքով, 
էլեկտրոնային ծրագրավորվող հաշվասարքերը տարբերվում են տվյալների 
ավտոմատ մշակման սարքերից նրանով, որ առանց մարդու միջամտության դրանք 
չեն կարող իրականացնել այնպիսի մշակման ծրագրեր, որոնք պահանջում են դրանց 
կատարման փոփոխություններ ի հաշիվ մշակման ընթացքում ընդունվող 
տրամաբանական որոշումների, պարունակում են բարդ մաթեմատիկական 
գործողությունների կատարման համար նախատեսված միկրոպրոցեսոր 

- էլեկտրոնային հաշվասարքեր միացված դիսպլեյին, որն արտացոլում է 
տեղեկատվությունը և ժամանակաչափումը և ազդանշանով կամ ժամացույցի 
մեխանիզմի կանգառի սարքավորմամբ կամ համաժամիչով կամ երաժշտական 
միացմամբ 

- գրպանի էլեկտրոնային սարքվածքներ` մարտկոցների վրա, որոնք ի լրումն 
կատարվող թվաբանական գործողությունների, ունեն հիշողություն, որտեղ կարող է 
պահվել տեղեկատվություն հեռախոսային տեղեկատուի, նոթատետրի, օրացույցի և 
այլնի համար («թվային օրացույցներ») 

- փոքր էլեկտրոնային սարքեր, բազային մեկուսատախտակին չտեղակայված, որոնք 
կարող են օգտագործվել բառերի և նախադասությունների կազմման, 
թարգմանությունների, պարզ հաշվարկների կատարման համար, ունեն թվային 
ստեղնաշար և ուղղանկյուն էկրան  

- ոչ էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ` հաշվարկների համար օգտագործում են 
մեխանիկական սարքվածքներ, ձողե հաղորդակներ, անկախ գործողության մեջ 
դնելու եղանակից (ձեռքի, մեխանիկական կամ էլեկտրամագնիսական) 

  

Բացառվում է`  

- փոքր, առանց հաշվողական գործառույթների էլեկտրոնային սարքերը 28.49.12): 
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28.23.12.000 Էլեկտրոնային հաշվասարքեր (կալկուլյատորներ) և տվյալների գրառման, 
վերարտադրման և էկրանին պատկերման համար գրպանային սարքվածքներ, 
հաշվային գործառույթներով 

28.23.13 Հաշվապահական մեքենաներ, հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ, փոստային 
առաքումների նախավճարման, մշակման մեքենաներ, տոմսերի դրամարկղային 
մեքենաներ և համանման մեքենաներ հաշվային սարքվածքով  
 
Տվյալ տեսակի մեքենաների ընդհանուր բնութագիրը տրված է 28.23.1 կարգի 
պարզաբանումներում: 

 

Բացառվում է` 

- էլեկտրոնային հաշվասարքին միացված ձեռքի, գրպանի, ոչ մեծ ժամացույցները 
(26.52.1) 

- տեղեկատվության ավտոմատ մշակման մեքենաները (30.02.1) 

- կշռման մեքենաները, որոնք կատարում են կշռային ցուցանիշների 
հանրագումարում (28.29.32, 26.51.31) 

- մեքենաները, որոնք կատարում են միայն մեքենաների կողմից տրվող տոմսերի և 
այլնի հաշվարկում, առանց դրույքների հանրագումարման (28.23.23) 

- մեքենաները, գործող դրանցում դրամների նետման միջոցով (28.29.43) 

- գործիքները՝ ըստ միավորի հաշվարկման համար, օրինակ՝ պտույտների քանակի 
հաշվիչները, թողարկվող արտադրանքի հաշվիչները (26.51.64) 

- հաշվաքանոնները, գլանաձև հաշվասարքերը և այլ հաշվիչ գործիքները, հիմնված 
հաշվաքանոնի սկզբունքի կամ մաթեմատիկական հաշվարկների այլ սկզբունքի վրա 
(26.51.32) 

- տվյալ ենթակարգի մեքենաների մասերը և պարագաները (28.23.24)  

- հաշվիչ - վերլուծական մեքենաներ, որոնք նախատեսված են հաշվապահական 
գրքերի, հաշվապահական փաստաթղթերի և այլնի վարման համար, համակցում են 
վերլուծական հաշվարկի գործառույթը տառերի կամ պայմանանշանների 
գործառույթի (ի լրումն թվերի) հետ, փոփոխականների (օրինակ՝ դեբետի և կրեդիտի 
գործողությունների կատարման համար) մուտքագրման ձեռքի սարքվածքներից 
բացի, կարող են սարքավորվել սորաքարտերի կամ սորաժապավենների, 
մագնիսական ժապավենների կամ քարտերի և այլնի ընթերցման սարքվածքներով, 
ունեն թվային և տառաթվային տպագրող սարքվածքներ, կարող են տպագրել ինչպես 
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ուղղահայաց, այնպես և հորիզոնական (ինչով տարբերվում են հաշվողական 
մեքենաներից), մեծամասամբ նախատեսվում են կիրառման՝ հատուկ տպագրական 
ձևաթղթերի (օրինակ՝ վճարման հանձնարարագրերի, հաշիվ-ապրանքագրերի, 
ամենօրյա գրանցումների գրքերի անջատ էջերի, մատյանների, հաշվապահական 
ռեգիստրների և այլնի) կամ գրանցման քարտերի հետ, որոշները կարող են տպագրել 
միաժամանակ երկու կամ ավելի ձևաթղթերի վրա (օրինակ՝ հաշիվ - ապրանքագրեր 
և դրան համապատասխանող գրանցումներ՝ ամենօրյա գրանցումների գրքում և 
հաշվապահական ռեգիստրում), հաճախ սարքավորվում են տվյալները ծածկագրված 
տեղեկատվության տեսքով տեղեկատվության կրիչի վրա տառադարձելու սարքերով, 
կարող են տպագրել բաց տեքստը քարտին և միաժամանակ արդյունքները, 
ծածկագրված տեսքով, տառադարձել քարտի կողքին տեղադրված մագնիսական 
ժապավենի վրա, կարող են լինել համալիր սարքի տեսքով կամ կազմված լինել 
միմյանց միջև էլեկտրական փոխկապվածություն ունեցող առանձին բլոկներից 
(կառուցվածքը նման է հաշվիչ մեքենաների կառուցվածքին) 

- մեքենաներ հաշվապահական` անկախ գործողության մեջ դնելու եղանակից 
(մեխանիկական, էլեկտրամագնիսական կամ էլեկտրոնային), տվյալների մուտքի 
մեխանիզմների (ստեղնաշար, լծակներ, մուտքեր սորաքարտերի կամ 
սորաժապավենների համար) հետ համատեղ 

- դրամարկղային սարքեր (անկախ նրանից դրանք ունեն հաշվիչներ թե ոչ), որոնք 
կիրառվում են խանութներում, հիմնարկներում և այլն՝ գործարքների (վաճառք, 
ծառայությունների մատուցում և այլն) գրառման համար (գործարքի իրականացմանը 
զուգընթաց, նշելով արտադրատեսակի քանակը, գրանցված հանրագումարային 
քանակը, որոշ դեպքերում ծածկագրային թվերը, որակը, գործարքի իրականացման 
ժամանակը և այլն), տվյալների մուտքն իրականացվում է ձեռքով՝ ստեղնաշարի և 
սահմանափակիչի, լծակի կամ բռնակի օգնությամբ կամ ավտոմատ (օրինակ՝ գծային 
ծածկագրի (շտրիխ-կոդ) ընթերցիչի օգնությամբ), կարող են ունենալ օժանդակ 
սարքվածքներ՝ կրկնվող կամ նախապես տրված տվյալների ավտոմատ մուտքի 
համար, սովորաբար արդյունքը վերարտադրվում է տեսողական եղանակով և 
միաժամանակ տպագրվում է գնորդի համար՝ կտրոնին և կրկնորդ գլանափաթեթին, 
կարող են համակցվել դրամապահարանի հետ (որում պահվում է կանխիկ դրամը), 
կարող են իրենց կազմում ներառել կամ համատեղ աշխատել այնպիսի 
սարքվածքների հետ, ինչպես, օրինակ` բազմացնող սարքավորանքը (հաշվարկների 
իրականացման հնարավորությունների բարձրացման համար), վճարման ենթակա 
մնացորդի հաշվասարքերը, կրեդիտային քարտեր ընթերցող սարքվածքները, 
կտրոնների թվային վերահսկիչ սարքերը կամ գործարքների բոլոր կամ որոշ 
տվյալները ծածկագրված տեսքով տեղեկատվության կրիչին փոխանցման 
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պարագաները 

- դրամարկղային սարքեր, որոնք աշխատում են հիմնական սարքավորանքի 
կառավարմամբ կամ ինքնավար ռեժիմով՝ տվյալների ավտոմատ մշակման մեքենայի 
հետ և մեքենաներ դրամարկղային, որոնք նույն գործառույթների կատարման 
նպատակով օգտագործում են, օրինակ` այլ դրամարկղային մեքենայի հիշողությունը 
և միկրոպրոցեսորը (միացված մալուխով) 

- մեքենաներ փոստային առաքումների նախավճարման, որոնք ծրարի վրա 
տպագրում են պատկեր փոստային դրոշմանիշի տեղում, ունեն չդարձափոխվող 
հանրագումարող սարքվածք (որն ապահովում է տպագրված փոստային 
առաքումների հանրագումարումը), կարող են օգտագործվել նաև ծրարի վրա այլ 
նպատակներով տպագրության համար (օրինակ՝ նշանաբանի)  

- մեքենաներ տոմսերի, կիրառվող տոմսերի (օրինակ՝ կինոթատրոնների կամ 
երկաթուղային տոմսերի) տրման համար՝ տրված քանակությունների 
միաժամանակյա գրանցմամբ և հանրագումարմամբ, որոշները ապահովում են նաև 
տրվող տոմսերի տպագրությունը 

- մեքենաներ հաշվիչ հանրագումարող՝ խաղագումարների համար, որոնք տալիս են 
տոմսեր, գրանցում կատարված խաղագումարները և հաշվարկում արդյունքը, կարող 
են իրականացնել նաև տարբերության հաշվարկ 

- մեքենաներ գնանշված պիտակների արտադրության, որոնք տպագրում են 
ապրանքի քաշը և արժեքը, ինչպես նաև մեքենաներ ուղետոմսեր թողարկող 

28.23.13.300 Մեքենաներ հաշվապահական 
28.23.13.500 Սարքեր դրամարկղային  
28.23.13.700 Սարքեր փոստային առաքումների նախավճարման, մեքենաներ տոմսերի և 

մեքենաներ հաշվիչ սարքվածքներին համանման, այլ 
28.23.2 Գրասենյակային մեքենաներ և դրանց մասերը 
28.23.21 Լուսանկարապատճենման ապարատներ օպտիկական համակարգով կամ 

հպումային տեսակի և ջերմապատճենման ապարատներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սարքեր լուսապատճենահան, օպտիկական համակարգ պարունակող (լույսի 
աղբյուր, լուսահավաք ապակի, ոսպնյակներ, հայելիներ, պրիզմաներ կամ 
օպտիկական մանրաթելերի հավաքածու), որը պրոյեկտում է ելքային փաստաթղթի 
օպտիկական պատկերը լուսազգայուն մակերևույթի վրա, պարունակում է պատկերի 
երևակման և տպագրության բաղադրիչներ:  
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- էլեկտրաստատիկ լուսապատճենահան սարքեր, աշխատում են ելքային պատկերն 
ուղղակիորեն պատճենի վրա վերարտադրելու (ուղղակի գործընթաց) կամ ելքային 
պատկերը միջանկյալ կրիչի միջոցով պատճենի վրա վերարտադրելու (անուղղակի 
գործընթաց) միջոցով, ուղղակի գործընթացի ժամանակ օպտիկական պատկերը 
վերարտադրվում է օրինակ` ցինկի օքսիդով կամ անթրացենով պատված, ստատիկ 
էլեկտրականությամբ լիցքավորված տակդիրի (սովորաբար թղթից) վրա, որից հետո, 
թաքնված պատկերն արտածվում է փոշենման ներկանյութի միջոցով և 
ջերմամշակման միջոցով ամրացվում տակդիրին, անուղղակի գործընթացի 
ժամանակ օպտիկական պատկերը վերարտադրվում է սելենով կամ այլ 
կիսահաղորդիչ նյութով պատված, ստատիկ էլեկտրականությամբ լիցքավորված 
թմբուկի կամ պլաստիկական զանգվածի վրա, որից հետո թաքնված պատկերն 
արտածվում է փոշենման ներկանյութի միջոցով, էլեկտրաստատիկ դաշտի 
կիրառմամբ տեղափոխվում սովորական թղթի վրա և ամրացվում ջերմամշակման 
միջոցով 

- սարքեր քիմիական էմուլսիոն պատվածքների օգտագործմամբ, որոնցում 
լուսազգայուն մակերևույթը կազմված է էմուլսիայից, սովորաբար արծաթի աղ կամ 
երկազոմիացություններ պարունակող (նախատեսված են անդրամանուշակագույնի 
պարունակության լույսի ազդեցությանը ենթարկելու համար), երևակման և 
տպագրության գործընթացները տարբերվում են ըստ էմուլսիայի բնույթի և սարքի 
տիպի (խոնավ կամ չոր երևակիչներ, ջերմամշակում, ամոնիակի գոլորշիներ և այլն), 
բնագրի պատճենները կարող են լինել բնական մեծության, մեծացված կամ 
փոքրացված և կարող են ծառայել որպես նմուշներ՝ պատճենահան սարքի համար, 

- հպակային տիպի պատճենահան սարքեր` օպտիկական համակարգեր չունեցող, 
պատճենները միշտ ունեն բնական մեծություն, աշխատում են բնագիրը 
զգայունացված մակերևույթին հպելու միջոցով (որի վրա պետք է իրականացվի 
տպագրությունը), օգտագործում են տեսանելի լույսի ճառագայթներ (ներառյալ 
անդրամանուշակագույնի բարձր պարունակությամբ լույսը) և լուսազգայուն 
էմուլսիաներ, պարունակում են ավտոմատ երևակման սարքվածք (ինչպես 
օպտիկական համակարգերով սարքերը), օգտագործում են լուսաթափանց բնագիրը՝ 
լուսազգայուն թղթին պատճենահանելու համար (լուսաթափանց բնագրի միջով լույսի 
անցման արդյունքում երկազոմիացությունները կամ երկաթի լուսազգայուն աղերը 
պատճենահան թղթի վրա քայքայվում են լուսարկված տեղերում, չլուսարկված 
տեղերը տեսանելի են դառնում երևակման արդյունքում), սովորաբար պատճենները 
երկնագույն են և որոնց վրայի գծերը ոչ այնքան հստակ, որքան բնագրինը 

- ջերմապատճենահան սարքեր` աշխատում են բնագիրը զգայուն մակերևույթին 
հպելու միջոցով, օգտագործում են ջերմազգայուն ենթակարմիր ճառագայթներ և 
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էմուլսիաներ, որոնք արտազատվում են երբ այդ ճառագայթները կլանվում են բնագրի 
սև տարածությունների կողմից, պատճենները կարելի է տպել ուղղակի ջերմազգայուն 
տակդիրին, կամ էմուլսիոն ներկանյութով միջանկյալ ջերմազգայուն թուղթը 
տեղափոխել սովորական թղթին, որոշ դեպքերում տեսանելի լույսի (լուսազգայուն 
միջանկյալ կրիչի) գործողությունը կարող է համատեղվել ենթակարմիր 
ճառագայթների (ջերմազգայուն պատճենների) գործողության հետ  

 

Բացառվում է.  

- լուսանկարչական պատճենահան - բազմացնող սովորական հաստոցները (26.70.17) 

- միկրոֆիլմերի վրա փաստաթղթերի գրառման համար նախատեսված խցիկները և 
այլ միկրոձևերը (26.70.1) 

28.23.21.700 Սարքեր էլեկտրաստատիկ, պատճենահան 
28.23.21.800 Սարքեր լուսապատճենահան, օպտիկական համակարգով կամ հպակային տիպի և 

սարքեր ջերմապատճենահան 
28.23.21.830 Սարքեր լուսապատճենահան, երկազոպատճենահան և այլ, հպակային տիպի 
28.23.21.850 Սարքեր լուսապատճենահան, օպտիկական համակարգով և սարքեր 

ջերմապատճենահան 
28.23.22 Օֆսետային պատճենման մեքենաներ, գրասենյակային թղթերի համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- մեքենաներ գրասենյակային թերթավոր օֆսետ տպագրության համար, թերթի 
22x36 սմ-ից ոչ ավելի ձևաչափով  

- սարքավորանք տպագրական` պաստառի և տպաձևի չտպող մասերի անընդմեջ 
թրջելու համար նախատեսված և մետաղական գլանին ամրացված սարքավորմամբ 

 

Բացառվում է` 

- օֆսետային տպագրության գլանային մեքենաները (28.99.13) 

- օֆսետային տպագրության, թերթի 22x36 սմ–ից ավելի ձևաչափի մեքենաները 
(28.99.13)  

28.23.22.000 Օֆսետային պատճենման մեքենաներ, գրասենյակային թղթերի համար 
28.23.23 Այլ գրասենյակային մեքենաներ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- գրասենյակային մեքենաներ այլ ենթակարգերում չներառված, որոնք 
օգտագործվում են հիմնարկներում, խանութներում, գործարաններում, 
արհեստանոցներում, դպրոցներում, հյուրանոցներում և այլուր՝ «գրասենյակային 
աշխատանքի» կատարման համար (այսինքն՝ աշխատանքներ, որոնք կապված են 
թղթակցության, փաստաթղթերի, ձևաթղթերի, հաշվետվությունների, 
տեղեկանքների, հաշիվների և այլնի գրանցման, ցուցակագրման, տեսակավորման, 
կարելու և այլնի հետ), կարող են ունենալ ձեռքի ղեկավարում, մեխանիկական կամ 
էլեկտրական շարժակ (ներառյալ էլեկտրամագնիսական ռելեի կամ էլեկտրոնային 
սարքվածքների միջոցով շարժակավորվող մեքենաները), դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում, եթե ունեն սեղանին, գրասեղանին և այլնին ամրացման կամ 
տեղակայման հենամաս (պատվանդան) 

 

Բացառվում է`  

- սեղանին, գրասեղանին և այլնին ամրացման կամ տեղակայման հենամաս 
(պատվանդան) չունեցող, ձեռքի գործիքները  

- տպագրական ոչ մեծ մեքենաները, նույնիսկ եթե դրանք նախատեսված են 
հիմնարկներում օգտագործման համար (30.01.22) 

- լուսապատճենահան կամ ջերմապատճենահան սարքերը (30.01.21) 

- դրամահաշվիչ, կշռման սկզբունքով աշխատող մեքենաները (33.20.31)  

- մատիտների սրման մեխանիկական մեքենաները (28.61.13), կամ եթե դրանք ունեն 
խաղալիքային բնույթ (32.40) 

- քարտերի կամ ժապավենների սորատման մեքենաները (30.02.16)  

- անցքերի՝ բազմության շարքով հատման (օրինակ՝ փոստային նամականիշերին) 
մեքենաները (28.95.11) 

- գրաշարային տեքստերի տպագրության համար կիրառվող սորատման մեքենաները 
(28.99.12) 

- ճարմանդ տեղադրող ատրճանակները (28.62.30)  

- ճարմանդ տեղադրող մեքենաները (կիրառվող գրքերի կազմման ժամանակ) 
(28.99.14) 
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- ճարմանդ տեղադրող մեքենաները (կիրառվող ստվարաթղթե արկղերի 
արտադրությունում) (28.95.11) 

- թելադրության մեքենաները կամ այլ ձայնագրման սարքերը (26.40.31, 26.40.32) 

- թղթադրամների կամ այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրության ռենտգենյան 
սարքերը  

- ամսաթվի դրոշմավորման համար նախատեսված ձեռքի դրոշմները, ձեռքի 
կնիքները և համանման դրոշմները (32.99.16) 

28.23.23.300 Այլ գրասենյակային մեքենաներ 
28.23.23.900 Այլ գրասենյակային մեքենաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.23.24 Գրամեքենաների ու հաշվիչ մեքենաների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- 28.23.11, 28.23.12 ենթակարգերում ներառված գրասենյակային մեքենաների մասեր 
և մանրակներ, որոնք նախատեսված են մեքենայի վրա տեղադրման համար, ի դեմս՝ 
մեքենայի գլխավոր գործառույթի՝ կոնկրետ գործողություններ կամ գործառույթներ 
կատարելու կամ կատարվող գործողությունների ծավալն ընդլայնելու համար 

- սարքվածքներ ձևաթղթերի մատակարարման (տրման), նախատեսված 
գրասենյակային ձևաթղթերի անընդհատ տրման համար (տպագրական մեքենաներ, 
հաշվապահական հաշվիչ-վերլուծական մեքենաներ և այլն)  

- ավտոմատ սարքվածքներ՝ գրամեքենաներում, հաշվապահական հաշվիչ-
վերլուծական մեքենաներում և այլն միջտողային միջակայքերի սահմանման համար 

- աղյուսակատպիչների օժանդակ տպագրական սարքվածքներ  

- պատճենների բռնիչներ` նախատեսված գրամեքենաներին միացնելու համար 

- հաշվողական սարքվածքներ՝ գրամեքենաներում, հաշվապահական հաշվիչ-
վերլուծական մեքենաներում և այլն, ներկառուցելու համար 

- շղթայական տպագրական մեխանիզմներ, տառատեսակային գլխիկներ և 
տպագրական գլխիկներ 

- կասետներ, փոխարինող բլոկների տեսքով և հատուկ պատյանում ժապավեն 
պարունակող, դրոշմավորման համար 

- բլոկներ էլեկտրոնային (տես 30.02.17 ենթակարգի պարզաբանումները) 
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Բացառվում է` 

- տվյալ ենթակարգի մեքենաների հետ օգտագործման համար պիտանի կոճերը, 
գլանները, թելակոճերը և նման հենարանները (այդ հենարանները դասակարգվում 
են համաձայն նյութերի, որոնցից դրանք կազմված են) 

- վիճակագրական տպարանային քարտերը (17.29.19) 

- պտույտների հաշվիչները (օրինակ՝ արագության հսկման նպատակով տպագրական 
մեքենաներում տեղակայվողները) (26.51.64) 

- գրամեքենաների ժապավենները (32.99.12) 

- տրանսպորտային տարան և թաղիքե միջադիրները (դասակարգվում են 
համապատասխան ենթակարգերում) 

28.23.24.000 Գրամեքենաների ու հաշվիչ մեքենաների մասեր և պարագաներ 
28.23.25 Այլ գրասենյակային մեքենաների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- սարքվածքներ ցուցակների կազմման` նախատեսված հասցեագրման մեքենաներին 
միացման համար 

- թիթեղներ մետաղական, հասցեների` անկախ նրանից դրանք թրծված են կամ 
մամլված, սակայն միանշանակորեն նապատեսված են կիրառման հասցեագրման 
մեքենաներում 

- ձևեր տպագրական, հասցեների` որոնք կիրառվում են հասցեագրման 
մեքենաներում և պարունակում են հասցեներ՝ մամլմամբ տպագրության կամ 
դրոշմավորմամբ պատճենահանման համար, կարող են պատրաստվել մետաղից կամ 
սինթետիկ նյութից կամ կարող են ունենալ ստվարաթղթից կամ համանման նյութից 
պատրաստված, ամրացված ոչ մեծ թիթեղի (քարտի, կաղապարի) տեսք, ներառում 
են նաև դեռևս մամլման, տպագրման կամ դրոշմավորման չենթարկված 
հասցեագրման մեքենաների թիթեղները, պայմանով, որ դրանք սահմանված են 
որպես հասցեագրման մեքենաների հասցեներ տպող թիթեղներ  

 

Բացառվում է` 

- թղթից կամ ստվարաթղթից պատրաստված մասերը և պարագաները (այսինքն ոչ 
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մեծ նախշակաղապարները), որոնք տեղավորվում են ստվարաթղթե շրջանակներում 
և կարող են տեղադրվել հասցեագրման մեքենաներում (17.23.11)  

- հեկտոգրաֆիական և նախշակաղապարային տպագրական բազմացնող 
մեքենաների մասերը և պարագաները  

- 26.20.18 ենթակարգում դասակարգված գրասենյակային այլ սարքավորանքի 
մասերը և պարագաները 

- տվյալ դասի մեքենաների հետ օգտագործման համար պիտանի հենարանները, (այդ 
հենարանները դասակարգվում են ըստ նյութերի, որոնցից դրանք կազմված են) 

- կրկնագրային, նախշակաղապարային տպագրության, թղթից (17.23.11) կամ այլ 
նյութերից պատրաստված թաղանթները, որոնք դասակարգվում են ըստ 
բաղկացուցիչ նյութերի  

- վիճակագրական տպարանային քարտերը (17.29.19) 

- պտույտների հաշվիչները (օրինակ՝ արագության հսկման նպատակով 
գրամեքենաների վրա տեղադրվող (26.51.64)) 

- գրամեքենաների ժապավենները (32.99.16) 

- տրանսպորտային տարաները և թաղիքե միջադիրները (դասակարգվում են 
համապատասխան ենթակարգերում) 

28.23.25.000 Այլ գրասենյակային մեքենաների մասեր և պարագաներ 
28.23.26 Լուսանկարապատճենման ապարատների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- մասեր և պարագաներ 28.23.21 ենթակարգում դասակարգված արտադրանքի` 
թմբուկներ և թիթեղներ, կիրառվող անուղղակի գործընթացով էլեկտրաստատիկ 
լուսապատճենահան սարքերում 

28.23.26.000 Լուսանկարապատճենման ապարատների մասեր և պարագաներ 
28.23.9 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի արտադրության ծառայություններ. 

գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.23.91 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության ծառայություններ 
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Բացառվում է`  

- գրասենյակային և հաշվապահական մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և 
նորոգման ծառայությունները  

28.23.91.000 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության ծառայություններ 

28.23.99 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.23.99.000 Գրասենյակային և հաշվիչ սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և  
ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.24 Ձեռքի գործիքներ մեխանիկական շարժաբերով  
28.24.1 Էլեկտրամեխանիկական գործիքներ ձեռքի աշխատանքի համար. ձեռքի այլ 

դյուրակիր գործիքներ մեխանիկական շարժաբերով 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- գործիքներ, որոնք աշխատանքի ընթացքում պետք է պահել ձեռքով (ձեռքի 
գործիքներ): Այս հասկացության տակ ենթադրվում են նաև այնպիսի գործիքներ, 
որոնք բավական ծանր են և աշխատանքի ժամանակ նրանց պահելու համար, 
օգտագործվում են օժանդակ հարմարանքներ (եռոտանիներ, ամբարձիկային 
կանգնակներ և այլն): 

 

- ձեռքի օդաճնշական գործիք, ունեն սեղմված օդով աշխատող շարժիչ կամ ներքին 
այրման շարժիչ կամ ցանկացած ոչ էլեկտրական շարժիչ (օդաճնշական շարժիչը 
սնվում է առանձին տեղակայված օդի սեղմման աղբյուրից, իսկ ներքին այրման 
շարժիչների վառքի էլեկտրական կուտակիչները տեղադրվում են առանձին), այդ 
թվում` 

- գայլիկոնման հաստոցներ, ներպարուրակիչով պարուրակահան հաստոցներ կամ 
անցքակոկման հաստոցներ 

- հորիզոնական - գայլիկոնային հաստոցներ, հորատամուրճեր և այլն 

- մանեկային բանալիներ, պտուտակիչներ, մանեկապտտիչներ և այլն 

- խարտիչ, հղկիչ, ավազաշիթային հաստոցներ, ողորկման մեքենաներ և այլն 

- մեքենաներ մետաղալարային խոզանակներով 
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- ձեռքի օդաճնշական գործիք` շրջանաձև սղոցներ և շղթայական սղոցներ 

- մուրճեր տարբեր տեսակների, հատման մուրճեր, օքսիդաթաղանթը հեռացնելու 
մուրճեր, դրոշմահատման մուրճեր, գամիչ մուրճեր, բետոնաջարդիչներ 

- գամիչ մուրճեր խտացնող տեսակի 

- թերթահատիչներ մետաղական թերթերի համար 

- տոփանիչներ կաղապարային խառնուրդի, ձուլման արտադրության համար, 
ձողային - տեղահանող գործիք, ձուլվածքից ձողերի հանման համար, թրթռիչներ 
ձուլման կաղապարների համար 

- տոփանիչներ հողի խտացման համար, ճանապարհաշինության մեջ օգտագործվող  

- ավտոմատ բահեր 

- թրթռիչներ բետոնի խտացման համար, հեշտացնում են բետոնի շարժը և 
նստեցումը 

- սարքեր կաթսաներից նստվածքների հեռացման համար, ունենում են 
հիդրավլիկական շարժաբեր 

- յուղման ատրճանակներ, աշխատում են սեղմված օդով, օգտագործվում են 
գարաժներում և այլն 

- տեղափոխվող մեքենաներ, խոտածածկույթի մշակման համար, ունեն ներքին 
այրման շարժիչ և կտրիչ սարք, որը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի նեյլոնե թելերից 

- տեղափոխվող մեքենաներ թփերի կտրտման համար, տարբեր փոխարինվող կտրիչ 
գործիքներով 

- ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով կամ 
թրթռիչով, ունենում են ամրացման հարմարանքներ, որոնց միջոցով, 
ժամանակավորապես ամրացվում են պահիչ հիմքին, դասակարգվում են այդ 
հիմքերի հետ, եթե ներկայացված են միասին. որոշ գործիքների վրա կարող են 
տեղադրվել օժանդակ սարքեր (թևավոր օդափոխիչներ և այլն), այդ թվում` 

- հարմարանքներ գայլիկոնման, ներպարուրակիչով պարուրակահանման կամ 
անցքակոկման համար 

- ներտաշող սարքեր, հորատամուրճեր և այլն 

- ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք` շրջանաձև ու շղթայական սղոցներ 
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- հարմարանքներ ռանդման, ճշտման, հարթության տաշման և այլն 

- բանալիներ, պտուտակիչներ, մանեկապտտիչներ և այլն 

- հարմարանքներ կտրելու, հղկման, ողորկման, ժապավենահղկման հարմարանքներ, 
ողորկման հարմարանքներ, խոզանակներով մաքրման հարմարանքներ և այլն 

- հարմարանքներ գամերի կտրման համար և կտրող այլ հարմարանքներ 

- տարբեր տեսակների մուրճեր, կտրող, օքսիդաթաղանթի հեռացման, 
դրոշմահատման, գամելու համար և այլն 

- գամման մեքենաներ 

- սարք մետաղական թերթի կտրման համար (մկրատներ կամ արտահատման 
մկրատներ) 

- ձուլման զանգվածի տոփաններ, գործիքներ ձուլազանգվածից ձողերի դուրս 
հանման համար, կաղապարաթրթռիչներ 

- բետոնաթրթռիչներ, որոնք հեշտացնում են բետոնի ընթացքը և պնդացումը 

- մկրատներ դալար ցանկապատերի խուզման համար 

- կտրող մեքենաներ, գործվածքեղենի կտրման համար, կարի արդյունաբերության 
մեջ 

-. արդյունաբերական օդամուղներ, օգտագործվում են մեքենաների կամ նրանց 
մասերի մաքրման համար 

- փորագրական գործիքներ 

- ձեռքի էլեկտրական մկրատներ, որոնք պարունակում են անշարժ կտրող սայրեր և 
շարժական սայրեր ներկառուցված էլեկտրամագնիսական թրթռիչով աշխատող 
շարժաբերով 

- հարմարանքներ անկյունների, պատի տակի, եզրաքարերի կողքի սիզամարգերի 
հատման, թփերի տակի խոտը կտրելու համար 

- 28.24.21 ենթակարգին պատկանող ձեռքի էլեկտրամեխանիկական և օդաճնշական 
գործիքների մասեր 

 

Բացառվում է` 
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- գործիքները, որոնք իրենց քաշի, չափերի և այլ պատճառներից ելնելով, 
օգտագործման ժամանակ չեն կարող ձեռքով պահվել (29.32, 29.42, 29.43, 29.5) 

- գործիքները (տեղափոխելի կամ հաստատուն), որոնք հանդերձված են հատակին, 
պատին, դազգահին և այլտեղ ամրացնելու համար նախատեսված նեցուկային սալով 
կամ ուրիշ հարմարանքով, գործիքները, որոնք նախատեսված են ռելսերով 
տեղաշարժվելու համար (երկաթուղային փայտակոճերի գայլիկոնման և ակոսների 
հանման մեքենաներ) (29.32, 29.42, 29.43, 29.5) 

- լրակազմերը, որոնք բաղկացած են մեկ կամ մի քանի գործիք բռնիչներից, կայծային 
բռնկումով մխոցային ներքին այրման շարժիչից և ճկուն, շարժաբերային սռնուց 
(29.43.31 – 29.43.34, 29.11.12.500) 

- գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ անտառտնտեսական աշխատանքի 
համար նախատեսված ձեռքի գործիքները (28.62) 

- աղացաքարերը, հեսանաքարերը, հղկման սկավառակները և այլն (26.81.11) 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով ձեռքի հեղուկացիրներ (29.24.24.300) 

- էլեկտրական սիզամարգահնձիչները (29.32.20.700) 

- էլեկտրամեխանիկական կենցաղային սարքերը (29.71.21) 

- էլեկտրասափրիչները և մազերի խուզման համար մեքենաները (27.51.22) 

- էլեկտրամեխանիկական բժշկական կամ ատամնաբուժական ձեռքի գործիքները 
(32.50.13) 

- 29.41.1 կարգի գործիքների մասերը (29.41.12) 

28.24.11 Էլեկտրամեխանիկական գործիքներ ներսարքված էլեկտրաշարժիչով, ձեռքի 
աշխատանքի համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-գործիքներ, որոնք աշխատանքի ընթացքում պետք է պահել ձեռքով (ձեռքի 
գործիքներ): Այս հասկացության տակ ենթադրվում են նաև այնպիսի գործիքներ, 
որոնք բավական ծանր են և աշխատանքի ժամանակ նրանց պահելու համար, 
օգտագործվում են օժանդակ հարմարանքներ (եռոտանիներ, ամբարձիկային 
կանգնակներ և այլն): 
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- ձեռքի օդաճնշական գործիք, ունեն սեղմված օդով աշխատող շարժիչ կամ ներքին 
այրման շարժիչ կամ ցանկացած ոչ էլեկտրական շարժիչ (օդաճնշական շարժիչը 
սնվում է առանձին տեղակայված օդի սեղմման աղբյուրից, իսկ ներքին այրման 
շարժիչների վառքի էլեկտրական կուտակիչները տեղադրվում են առանձին), այդ 
թվում` 

- գայլիկոնման հաստոցներ, ներպարուրակիչով պարուրակահան հաստոցներ կամ 
անցքակոկման հաստոցներ 

- հորիզոնական - գայլիկոնային հաստոցներ, հորատամուրճեր և այլն 

- մանեկային բանալիներ, պտուտակիչներ, մանեկապտտիչներ և այլն 

- խարտիչ, հղկիչ, ավազաշիթային հաստոցներ, ողորկման մեքենաներ և այլն 

- մեքենաներ մետաղալարային խոզանակներով 

- ձեռքի օդաճնշական գործիք` շրջանաձև սղոցներ և շղթայական սղոցներ 

- մուրճեր տարբեր տեսակների, հատման մուրճեր, օքսիդաթաղանթը հեռացնելու 
մուրճեր, դրոշմահատման մուրճեր, գամիչ մուրճեր, բետոնաջարդիչներ 

- գամիչ մուրճեր խտացնող տեսակի 

- թերթահատիչներ մետաղական թերթերի համար 

- տոփանիչներ կաղապարային խառնուրդի, ձուլման արտադրության համար, 
ձողային - տեղահանող գործիք, ձուլվածքից ձողերի հանման համար, թրթռիչներ 
ձուլման կաղապարների համար 

- տոփանիչներ հողի խտացման համար, ճանապարհաշինության մեջ օգտագործվող  

- ավտոմատ բահեր 

- թրթռիչներ բետոնի խտացման համար, հեշտացնում են բետոնի շարժը և 
նստեցումը 

- սարքեր կաթսաներից նստվածքների հեռացման համար, ունենում են 
հիդրավլիկական շարժաբեր 

- յուղման ատրճանակներ, աշխատում են սեղմված օդով, օգտագործվում են 
գարաժներում և այլն 
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- տեղափոխվող մեքենաներ, խոտածածկույթի մշակման համար, ունեն ներքին 
այրման շարժիչ և կտրիչ սարք, որը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի նեյլոնե թելերից 

- տեղափոխվող մեքենաներ թփերի կտրտման համար, տարբեր փոխարինվող կտրիչ 
գործիքներով 

- ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով կամ 
թրթռիչով, ունենում են ամրացման հարմարանքներ, որոնց միջոցով, 
ժամանակավորապես ամրացվում են պահիչ հիմքին, դասակարգվում են այդ 
հիմքերի հետ, եթե ներկայացված են միասին. որոշ գործիքների վրա կարող են 
տեղադրվել օժանդակ սարքեր (թևավոր օդափոխիչներ և այլն), այդ թվում` 

- հարմարանքներ գայլիկոնման, ներպարուրակիչով պարուրակահանման կամ 
անցքակոկման համար 

- ներտաշող սարքեր, հորատամուրճեր և այլն 

- ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք` շրջանաձև ու շղթայական սղոցներ 

- հարմարանքներ ռանդման, ճշտման, հարթության տաշման և այլն 

- բանալիներ, պտուտակիչներ, մանեկապտտիչներ և այլն 

- հարմարանքներ կտրելու, հղկման, ողորկման, ժապավենահղկման հարմարանքներ, 
ողորկման հարմարանքներ, խոզանակներով մաքրման հարմարանքներ և այլն 

- հարմարանքներ գամերի կտրման համար և կտրող այլ հարմարանքներ 

- տարբեր տեսակների մուրճեր, կտրող, օքսիդաթաղանթի հեռացման, 
դրոշմահատման, գամելու համար և այլն 

- գամման մեքենաներ 

- սարք մետաղական թերթի կտրման համար (մկրատներ կամ արտահատման 
մկրատներ) 

- ձուլման զանգվածի տոփաններ, գործիքներ ձուլազանգվածից ձողերի դուրս 
հանման համար, կաղապարաթրթռիչներ 

- բետոնաթրթռիչներ, որոնք հեշտացնում են բետոնի ընթացքը և պնդացումը 

- մկրատներ դալար ցանկապատերի խուզման համար 

- կտրող մեքենաներ, գործվածքեղենի կտրման համար, կարի արդյունաբերության 
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մեջ 

-. արդյունաբերական օդամուղներ, օգտագործվում են մեքենաների կամ նրանց 
մասերի մաքրման համար 

- փորագրական գործիքներ 

- ձեռքի էլեկտրական մկրատներ, որոնք պարունակում են անշարժ կտրող սայրեր և 
շարժական սայրեր ներկառուցված էլեկտրամագնիսական թրթռիչով աշխատող 
շարժաբերով 

- հարմարանքներ անկյունների, պատի տակի, եզրաքարերի կողքի սիզամարգերի 
հատման, թփերի տակի խոտը կտրելու համար 

- 28.24.21 ենթակարգին պատկանող ձեռքի էլեկտրամեխանիկական և օդաճնշական 
գործիքների մասեր 

 

Բացառվում է` 

- գործիքները, որոնք իրենց քաշի, չափերի և այլ պատճառներից ելնելով, 
օգտագործման ժամանակ չեն կարող ձեռքով պահվել (28.30, 28.41, 28.49, 28.9) 

- գործիքները (տեղափոխելի կամ հաստատուն), որոնք հանդերձված են հատակին, 
պատին, դազգահին և այլտեղ ամրացնելու համար նախատեսված նեցուկային սալով 
կամ ուրիշ հարմարանքով, գործիքները, որոնք նախատեսված են ռելսերով 
տեղաշարժվելու համար (երկաթուղային փայտակոճերի գայլիկոնման և ակոսների 
հանման մեքենաներ) (28.30, 28.41, 28.49, 28.9) 

- լրակազմերը, որոնք բաղկացած են մեկ կամ մի քանի գործիք բռնիչներից, կայծային 
բռնկումով մխոցային ներքին այրման շարժիչից և ճկուն, շարժաբերային սռնուց 
(28.49.21 – 28.49.24, 28.11.12.500) 

- գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ անտառտնտեսական աշխատանքի 
համար նախատեսված ձեռքի գործիքները (25.73) 

- աղացաքարերը, հեսանաքարերը, հղկման սկավառակները և այլն (23.91.11) 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով ձեռքի հեղուկացիրներ (28.29.22) 

- էլեկտրական սիզամարգահնձիչները (28.30.40) 

- էլեկտրամեխանիկական կենցաղային սարքերը (27.51.21) 
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- էլեկտրասափրիչները և մազերի խուզման համար մեքենաները (27.51.22) 

- էլեկտրամեխանիկական բժշկական կամ ատամնաբուժական ձեռքի գործիքները 
(26.60.13) 

- 28.24.2 կարգի գործիքների մասերը (28.24.21) 

28.24.11.030 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական և օդաճնշական 
28.24.11.050 Գործիքներ ձեռքի, օդաճնշական, այլ (առանց պտտվող աշխատանքային մասի)  
28.24.11.070 Սղոցներ շղթայական, ոչ էլեկտրական շարժիչով 
28.24.11.090 Գործիքներ ձեռքի, հիդրավլիկական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով, այլ  
28.24.11.100 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 
28.24.11.130 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, աշխատող առանց սնուցման 

արտաքին աղբյուրների 
28.24.11.150 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, էլեկտրաօդաճնշական 
28.24.11.170 Գայլիկոնիչներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ 
28.24.11.200 Սղոցներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 
28.24.11.230 Սղոցներ ձեռքի, շղթայական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 
28.24.11.250 Սղոցներ ձեռքի, սկավառակային, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 
28.24.11.270 Սղոցներ ձեռքի, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ (օրինակ` դանակներով)  
28.24.11.300 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ 

28.24.11.330 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, 
մանածագործվածքային նյութերի մշակման համար 

28.24.11.350 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, այլ, աշխատող առանց արտաքին 
սնուցման աղբյուրի 

28.24.11.500 Սարքեր հեսանման, հղկման և ռանդման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, 
ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.510 Սարքեր անկյունահղկման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 
էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.530 Սարքեր ժապավենահղկման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, 
ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.550 Սարքեր հեսանման, հղկման, համար այլ (օրինակ` հարթահղկման), ձեռքի, 
էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.570 Սարքեր ռանդման համար, ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված 
էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.800 Մեքենաներ դալար ցանկապատերի կտրտման, սիզամարգերի խուզման համար, 
ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով 

28.24.11.900 Գործիքներ ձեռքի, էլեկտրամեխանիկական, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով, այլ, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.24.9 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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28.24.99 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.24.99.000 Մեխանիկական շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.25 Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանք 
28.25.1 Ջերմափոխանակիչներ. ոչ կենցաղային սարքավորանք օդի լավորակման համար, 

սառնարանային և սառցարանային սարքավորանք  
28.25.11 Ջերմափոխանակիչներ և օդի կամ այլ գազերի հեղուկացման մեքենաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- ջերմափոխանակիչները օգտագործվում են հեղուկների և գազերի 
ջերմաստիճանների փոփոխության համար, առանց փոփոխելու նրանց վիճակը, և 
հեղուկների գոլորշիացման կամ խտացման համար (երբեմն ջերմաստիճանի այս 
փոփոխությունը բավարար է լինում հեղուկի պաստերացման և մանրէազերծման 
համար)` տաք հոսքը (գազի, գոլորշու կամ տաք հեղուկի) և սառը հոսքը շարժվում են 
զուգահեռ, բայց հակադիր ուղղություններով, բաժանվելով բարակ, մետաղական 
պատերով այնպես, որ մի կողմը սառում է, իսկ մյուսը` տաքանում 

- համակենտրոն խողովակային համակարգեր, որոնցում մի հոսքը հոսում է 
շրջանաձև հարթությունով, իսկ մյուսը` կենտրոնական խողովակով 

-խողովակային համակարգեր, որոնցում մի հեղուկը փակված է խցում, որի ներսում 
հոսում է մյուսը 

- երկու զուգահեռ համակարգեր, բաղկացած իրար միացված նեղ խցիկներից, որ 
գոյացել է ուղղորդիչ թերթերից  

 

Բացառվում է` 

- շոգեկաթսաների օժանդակ սարքավորանքը, որոնց մեծ մասը պատկանում է 
ջերմային կայանքների ընդհանուր տեսակին (գոլորշու կուտակիչներ, 
օդատաքացուցիչներ, ջերմօգտագործիչներ) (25.30.12) 

- ակնթարթային ջրատաքացուցիչները կամ ջերմային կուտակիչները (28.21.12) 

- սարքերը, որոնցում ջերմափոխանակությունը օգտագործվում է հեղուկը կամ գազը 
պինդ նյութի վերածելու համար (28.93.15 կամ 28.99.31) 

- սարքերը, որոնցում երկու հեղուկների ջերմափոխանակությունը պատի միջոցով չի 
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կատարվում (օրինակ` օդային ազատ հոսքերով աշտարակ) (28.29.60) 

28.25.11.300 Ջերմափոխանակիչներ 
28.25.11.320 Ջերմափոխանակիչներ, օդի լավորակման համար  
28.25.11.330 Ջերմափոխանակիչներ, քիմիական արդյունաբերության համար 
28.25.11.350 Ջերմափոխանակիչներ, սննդամթերքի և ըմպելիքների մշակման համար 
28.25.11.370 Ջերմափոխանակիչներ, արդյունաբերության այլ ճյուղերի համար 
28.25.11.500 Մեքենաներ, օդի կամ գազերի հեղուկացման համար 
28.25.12 Սարքավորանք օդի լավորակման համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-սարքեր, որոնք սենյակում ստեղծում են պահանջվող ջերմաստիճանային 
պայմաններ և անհրաժեշտ խոնավություն, կարող են հանդերձավորվել օդի 
զտիչներով, տեղակայվում են առանձնասենյակներում, տներում, հասարակական 
վայրերում և այլն: Նշված կայանքներում խոնավացնող և չորացնող մասերը կարող 
են տեղակայվել տաքացնող և սառեցնող սարքերից առանձին: Գոյություն ունեն 
լավորակիչներ, որոնք օդը սառեցնում և չորացնում են ջրի գոլորշացման միջոցով: 
Եթե կա դրսի օդահավաքիչ, ապա դրսի և ներսի օդը խառնվում է հովացման 
ընթացքում: Այս տեսակի լավորակիչները բաղկացած են շարժիչային շարժաբերով 
օդափոխիչից, ճնշիչից, տաքացնող հարմարանքից, օդի խոնավացուցիչից և 
ապախոնավացուցիչից (որոշ դեպքերում ապախոնավացուցիչում օգտագործվում են 
կլանիչ նյութերի հիդրոսկոպիկ հատկությունները): Լավորակիչները կարող են 
մատակարարվել արտաքին սնումով տաքացման և սառեցման սարքերով, 
հանդերձավորվում են զտիչներով, օդի ջերմաստիճանի և խոնավության ստուգման 
ավտոմատ սարքերով:  

- կայանքներ ճնշիչով կամ շարժիչային շարժաբեր ունեցող օդափոխիչով 

- կայանքներ, նախատեսված օդի ջերմաստիճանի (տաքացման, սառեցման), 
խոնավության (խոնավացում, չորացում) փոփոխման համար 

- կայանքներ, որոնք պարունակում են վերը նշված կայանքների տարրեր 

- լավորակիչներ չհանդերձավորված խոնավության կարգավորման առանձին 
սարքով, բայց, որոնք կարող են փոխել խոնավությունը խտացման միջոցով, որոնց 
թվին են պատկանում պատին և լուսամուտին դրվող լավորակիչները, 
սառնարանային խցերում դրվող լավորակիչները, փակ բեռնարկղերում, քարշակների 
խցիկներում տեղադրվող տաքացնող - սառեցնող ագրեգատները և այլն  
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Բացառվում է` 

- օդատաքացուցիչները և տաք օդի բաշխիչները, որոնք կարող են բաշխել նաև 
մաքուր և լավորակած օդը (25.21.11) 

- ջերմային պոմպերը (28.25.13) 

- սարքերը, որոնք կարող են փոփոխել միայն օդի ջերմաստիճանը և խոնավությունը 
և ունեն շարժիչային շարժաբերով օդափոխիչներ (28.99.20, 27.51.23 – 27.51.28) 

- սառնարանային կայանքները, որոնք նախատեսված են փակ բեռնարկղերում 00C- 
ից ցածր ջերմաստիճան ապահովելու համար (սառցարանային կամ սառեցնող 
սարքավորանք, որոնց հիմնական գործառույթն է պահպանել փչացող մթերքը 
տեղափոխման ժամանակ) 

28.25.12.200 Կայանքներ օդի լավորակման համար, պատուհանի կամ պատի տեսակի, 
միասնական հենամարմնում կամ “սպլիտ-համակարգեր” 

28.25.12.400 Կայանքներ օդի լավորակման համար, շարժիչային և տրանսպորտային միջոցներում 
օգտագործվող` մարդկանց համար  

28.25.12.500 Կայանքներ օդի լավորակման համար, հովացուցիչ ագրեգատներով և “սառը-տաք” 
ռեժիմների փոխարկումն ապահովող սարքվածքով (պոմպեր ջերմային 
դարձափոխային) և սառեցման ագրեգատներով այլ  

28.25.12.700 Կայանքներ օդի լավորակման համար, առանց հովացուցիչ ագրեգատի 
28.25.13 Սառնարանային և սառցարանային սարքավորանք,  ջերմային պոմպեր, բացի 

կենցաղային սարքավորանքից 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- սառնարանային և սառցարանային կայանքներ, որոնք կարող են պահպանել ցածր 
ջերմաստիճան (00C կամ ցածր) ջերմության կլանման շնորհիվ, հեղուկ գազի 
(ամոնիակ, հալոգեն ածխածին), ջրի, ցնդող հեղուկի միջոցով: 

- սառնարաններ սեղմումային տեսակի, որոնց հիմնական մասերն են ճնշակը, որում 
գոլորշիչից ստացած գազը ճնշման տակ տրվում է կուտակչին, որում գազը 
սառեցվում և վեր է ածվում հեղուկի և գոլորշիչը` որում սառուցիչը արագ 
գոլորշանալով, կլանում է շրջապատի օդի ջերմությունը. նավային սառնարաններում 
ճնշակն ու կուտակիչը բացակայում են 

- սառնարաններ կլանման տեսակի, որոնցում ճնշակի փոխարեն օգտագործվում է 
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«գեներատոր», որտեղ ջրի, ամոնիումով խտացված լուծույթը տաքացվում է, գազը 
դուրս է գալիս և ճնշման տակ և հավաքվում կուտակչում, այս պարբերությանը 
հետևում է ընդարձակման և սառեցման պարբերությունը  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, լրակազմված 
գոլորշիչներով կամ առանց դրանց, որում ճնշակը և կուտակիչը տեղակայված են 
ընդհանուր հիմքի վրա  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` ավտոնոմ կլանիչ հանգույցներ (տեղադրվում են 
կենցաղային սառնարաններում և այլ սառնարանային պահարաններում) 

- սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, որոնցում 
սառնարանային ագրեգատները կամ դրանց գոլորշիչները (օժանդակ հանգույցներով 
կամ առանց դրանց) ներկառուցված են պահարանների կամ այլ կահույքի մեջ,  

- սառնարաններ կլանման տեսակի` կենցաղային սառնարաններ, սառնարանային 
ցուցափեղկեր, վաճառասեղաններ, ջրի, պաղպաղակի սառեցված մթերքի պահման 
բեռնարկղերը և այլն 

- սառնարաններ կլանման տեսակի` մեծ չափերի սառնարանային կայանքներ, որոնց 
կազմի մեջ մտնում են տարրեր, որոնք միևնույն հիմքի վրա չեն հավաքված և 
ինքնուրույն հանգույցներ, որոնք աշխատում են ուղղակի ընդարձակման սխեմա, 
օգտագործվում են կտոր սառույցի պատրաստման համար, շոկոլադի արագ 
սառեցման համար և այլն 

 - սառնարաններ կլանման տեսակի` սառնարանային սարքավորանք, որտեղ որպես 
հովացուցիչ օգտագործվում է հեղուկ գազ, բաղկացած են մեկ կամ ավելի գազի 
խցերից, ջերմապահպանիչից, էլեկտրամագնիսական կափույրից, ղեկավարման 
վահանակից, էլեկտրական անջատիչներից և ծակոտկեն բաժանիչ խողովակից, 
դասակարգվում են այստեղ, եթե տրված են միասին 

- ջերմային պոմպ` հեռացնում է ջերմությունը համապատասխան ջերմության 
աղբյուրից (ստորերկրյա և վերերկրյա արտադրատեսակներ, օդ, ապար) և 
օգտագործելով էներգիայի լրացուցիչ աղբյուր, այդ ջերմությունը վեր է ածում, ավելի 
բարձր ջերմաստիճան ստանալու, ջերմության աղբյուրի, ջերմության փոխանցման 
համար օգտագործվում է ջերմափոխանակիչ հեղուկ, լինում են ճնշումային և կլանման 
տեսակների, ճնշումային պոմպը բաղկացած է գոլորշիչից, ճնշակից և կուտակչից և 
կարող են մատակարարվել մի քանի տարբեր հանգույցներից կազմված սարքի 
տեսքով, այդպիսի սարքերը կոչվում են բազմաբլոկային, կարող են մատակարարվել 
միմյանցից առանձին, օգտագործվում են կենցաղում, շենքերի տաքացման և տաք 
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ջուր մատակարարելու համար  

- օդային-ջրային կամ ջրային-օդային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է 
մթնոլորտից և տաքացնում օդը կան ջուրը 

- ջրա-ջրային կամ ջրա-օդային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է ստորերկրյա 
աղբյուրից կամ ջրային մասսայի մակերևույթից 

- հողա-օդային կամ հողա-ջրային պոմպ, որը ջերմությունը վերցնում է հողից, 
նրանում տեղադրված խողովակների համակարգի միջոցով  

 

Բացառվում է` 

- կենցաղային սառնարանային և սառցարանային սարքավորանքը (27.51.11) 

- աղասառեցուցիչները և ջրային հովացուցիչները, հասարակ ջերմափոխանակման 
տեսակի (25.99.12, 28.25.11) 

- սառնարանները, մեկուսացված պահարանները և այլն, որոնք նախատեսված չեն 
սառնարանային ագրեգատների տեղադրման համար (31.02) 

- դարձափոխային ջերմային պոմպերը, որոնք բաղկացած են էլեկտրաշարժաբերով 
օդափոխիչից և ջերմաստիճանի ու խոնավության փոփոխության սարքերից (28.25.12) 

28.25.13.300 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային 
28.25.13.330 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային, սառեցված մթերքի պահման 

համար 
28.25.13.350 Ցուցափեղկեր և վաճառասեղաններ, սառնարանային, այլ 
28.25.13.400 Սարքավորանք այլ, ցածր ջերմաստիճանի տակ սառեցման համար, բացի “արկղ” 

տեսակի 800 լ-ից ոչ ավելի տարողության սառցարաններից և ուղղահայաց տեսակի, 
900 լ-ից ոչ ավել տարողության սառցարանային պահարաններից 

28.25.13.500 Սարքավորանք սառնարանային, այլ 
28.25.13.700 Պոմպեր ջերմային 
28.25.13.730 Պոմպեր ջերմային, ճնշակային տիպի 
28.25.13.750 Պոմպեր ջերմային, կլանման տիպի 
28.25.13.900 Սարքավորանք սառնարանային կամ սառցարանային այլ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
28.25.14 Գազերի զտման կամ մաքրման սարքավորանք և սարքեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- գազային զտիչներ և մաքրիչներ, որոնք նախատեսված են գազերի, պինդ և հեղուկ 
մասնիկներից տարանջատման համար կամ թանկարժեք մասնիկների անջատման 
համար և այլն: 

- զտիչներ և մաքրիչներ, որոնցում օգտագործվում են միայն մեխանիկական կամ 
ֆիզիկական եղանակները, բաժանվում են երկու տեսակի, ընդ որում մի տեսակում 
բաժանիչ տարրն ունի խոռոչավոր մակերևույթ կամ խոռոչավոր նյութ է, իսկ մյուս 
տեսակում բաժանումը կատարվում է մասնիկների արագության կտրուկ 
նվազեցմամբ, որոնք հետո, ծանրության ուժի ազդեցության տակ հավաքվում են և 
բռնվում յուղի մակերևույթով, դրանք հաճախ ունենում են օդափոխիչներ կամ 
օգտագործում են ջրի շիթեր 

- պարկային զտիչներ` բաղկացած են մի շարք պարկաձև, մանվածքային զտիչ 
տարրերից և մատակարարվում են թափահարիչներով, որոնք ստիպում են բռնված 
տարրերին ընկնել պարկի հատակին  

- էկրանային զտիչներ` բաղկացած են անվերջ վազող զտիչ ցանցից, որը ձգված է 
խցի լայնքով և նրա միջով անցնում է զտվող գազը, էկրանը մաքրվում է քերիչ 
մեխանիզմով 

- պտտվող թմբուկային զտիչներ` բաղկացած են զտիչ թմբուկներից, ուր ներծծվում է 
օդը, պտտվելիս թմբուկի մակերևույթը մաքրվում է քերիչով 

- փոշեորսիչներ, ծխի զտիչներ և այլն, մատակարարվում են տարբեր արգելափակող 
տարրերով (անդրադարձիչներ, խոռոչավոր միջնորմներ և այլն), որոնք իջեցնում են 
մասնիկների արագությունը գազի մեջ 

- փոշեզատիչներ (ցիկլոններ), լինում են մետաղյա թիթեղից կոների տեսքով, որոնք 
տեղադրվում են գլանային արկղերում, գազերը մատուցվում են կոնի նեղ մասին, 
տանգենցիալ խողովակով, ստեղծված մրրկային հոսքերի արագությունը կտրուկ 
ընկնում է կոնի լայն մասում, արդյունքում փոշին նստում է բեռնարկղի հատակին 

- էլեկտրաստատիկական զտիչներ օդի և այլ գազերի, որոնցում զտիչ գործառույթը 
կատարում են մի շարք, ուղղահայաց դիրքով լարեր, որոնք լիցքավորված են 
ստատիկ էլեկտրականությամբ, անցնելով, փոշին նստում է լարերի վրա, որոնք 
պարբերաբար մաքրվում են 

- գազային կլանիչներ (գազազտիչներ, սկրուբերներ) կամ կլանման աշտարակներ` 
կիրառվում են արտադրական գազերի, ածխային գազերի զտման համար, բարձր 
մետաղական սյուներ են , լցված եռակալվածքով կամ այլ նյութով, իսկ վերևում 
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տեղակայված են ջրցողիչներ 

- այլ քիմիական զտիչներ և մաքրիչներ օդի և գազերի (ներառյալ կատալիզային 
փոխարկիչներ, որոնք ածխածնի օքսիդը վեր են ածում ածխածնի երկօքսիդի) 

- ատոմային արդյունաբերության մեջ կիրառվող սարքեր` օդային զտիչներ, հատուկ 
նախատեսված ճառագայթաակտիվ փոշու ոչնչացման համար, մաքրիչներ, որոնք 
օգտագործում են ակտիվացված ածուխ, ճառագայթաակտիվ յոդինի կասեցման 
համար, կայանքներ, որոնք աշխատում են էլեկտրադիալիզի վրա, բաժանիչներ 
ճառագայթված վառելիքի կամ տեխնոլոգիական հոսերի համար, որոնք աշխատում 
են իոնափոխանակման սկզբունքով կամ քիմիական (լուծույթների օգնությամբ և այլն) 

 

Բացառվում է` 

- ուրանի իզոտոպների անջատման համար գազային դիֆուզիոն սարքերը (28.99.20) 

- ջերմային շարժիչների համար օդային զտիչները (28.29.13) 

- ներքին այրման շարժիչների համար ներծծող օդային զտիչները (28.29.13) 

28.25.14.100 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար 
28.25.14.130 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար, բարձր 

արդյունավետության 
28.25.14.150 Սարքավորանք և սարքեր օդի զտման կամ մաքրման համար, այլ 
28.25.14.200 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, հեղուկների 

օգտագործմամբ 
28.25.14.400 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, կատալիզային 

գործընթացի օգտագործմամբ 
28.25.14.700 Սարքավորանք և սարքեր գազերի զտման կամ մաքրման համար, այլ 
28.25.2 Օդափոխիչներ (բացի սեղանի, հատակի, պատի, լուսամուտի, առաստաղի կամ 

տանիքի օդափոխիչներից) 
28.25.20 Օդափոխիչներ (բացի սեղանի, հատակի, պատի, լուսամուտի, առաստաղի կամ 

տանիքի օդափոխիչներից) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- օդափոխիչներ, որոնք կարող են ունենալ շարժաբեր շարժիչ և նախատեսված են 
ցածր ճնշման օդի կամ այլ գազերի մղման համար (աշխատում են որպես օդաքաշ 
կամ մղիչ սարքեր) կամ ուղղակի օդի շարժում ստեղծելու համար (կազմված են ազատ 
պտտվող թևերից) և բավարարում են հետևյալ պայմաններին` օդի ճնշումը չպետք է 



2045 
 

գերազանցի 2 բարից, կազմում կարող են ունենալ մեկ պտտվող մակերևույթ (մեկ 
աստիճան), օգտագործվում են հորատանցքերի, բոլոր տիպի շենքերի, նավերի և 
այլնի օդափոխման, փոշու, գոլորշու, տաք գազերի դուրս քաշման համար: 

- օդաքաշիչ և ճնշիչ սարքեր, որոնք բաղկացած են պտտվող պտուտակներից 
(պրոպելլերներից) կամ թևանիվներից և աշխատում են ռոտացիոն կամ 
կենտրոնախույս ճնշակի սկզբունքով 

- հասարակ կառուցվածքներ, որոնք կազմված են ազատ պտտվող թևերից 

 

Բացառվում է` 

- օդային ճնշակները, որոնք չեն բավարարում վերը նշված պայմաններին (28.13.25– 
28.13.28) 

- օդափոխիչները սեղանի, հատակի, պատի, լուսամուտների, առաստաղների կամ 
տանիքների (27.51.15.300) 

- դուրսքաշման պահարանները օդափոխիչներով (27.51.15.500) 

- արդյունաբերական օդափոխիչներ-ճնշիչները ձեռքի էլեկտրամեխանիկական, 
էլեկտրաշարժիչով, գործիքների նման  

28.25.20.300 Օդափոխիչներ առանցքային 
28.25.20.500 Օդափոխիչներ կենտրոնախույս 
28.25.20.700 Օդափոխիչներ այլ 
28.25.3 Սառնարանային ու սառցարանային սարքավորանքի և ջերմային պոմպերի մասեր  

28.25.30 Սառնարանային ու սառցարանային սարքավորանքի և ջերմային պոմպերի մասեր  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լավորակիչների այն մասերը, որոնք 28 հատվածի ուրիշ խմբավորումներում չեն 
դիտարկվում որպես առանձին արտադրատեսակներ, այլ օգտագործվում են կոնկրետ 
լավորակիչների (28.25.12 կամ 27.51.15) հետ միասին: 

- պահարաններ, վաճառասեղաններ, սառնարաններ, որոնք ներդրված են կահույքի 
մեջ 

- կլանիչներ, գեներատորներ, ջերմային պոմպերի մասեր (գոլորշիչներ, ճնշակներ, 



2046 
 

կուտակիչներ)  

- հանգույցներ կամ գոլորշիչներ, որոնք սառնարանային ագրեգատում չեն 
տեղակայված, բայց նախատեսված են այդ նպատակի համար 

- թորիչների կամ բազմաթորման սյուների որոշակի մասեր` պղպջակող թասակներ և 
օղեր, թորանոթներ, պտտվող թիթեղներ, թմբուկներ և այլն  

 

Բացառվում է` 

- չհավաքված մետաղական խողովակները, որոնք ծռած են, բայց ուրիշ ազդեցության 
չեն ենթարկվել (24) 

28.25.30.100 Մասեր կայանքների, օդի լավորակման համար 
28.25.30.300 Արտադրատեսակներ կահույքային, սառնարանային կամ սառցարանային 

սարքավորանքի ներկառուցման համար 
28.25.30.500 Գոլորշիչներ և կուտակիչներ (բացի տնային սառնարաններում օգտագործվողներից) 

28.25.30.700 Մասեր սարքավորանքի, սառնարանային և պոմպերի ջերմային, այլ 
28.25.30.900 Մասեր սարքավորանքի, ոչ կենցաղային, 28.23.11, 28.53.15.500, 28.53.15.700, 

28.56.22 խմբավորումների 
28.25.9 Սառարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
28.25.99 Սառնարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
 
Բացառվում է` 

- տներում և գրասենյակներում օդի լավորակման համար սարքավորանքի 
տեղադրման ծառայությունները  

28.25.99.000 Սառնարանային և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.29 Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.29.1 Գազագեներատորներ, սարքեր թորման, զտման կամ մաքրման համար  
28.29.11 Գեներատորներ գեներատորային կամ ջրային գազի ստացման համար. 

ացետիլային և համանման գազագեներատորներ. զտման կամ մաքրման 
կայանքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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 - ինքնավար սարքվածքներ և կայանքներ ցանկացած տիպի գազերի գեներացման 
համար, անկախ գազի օգտագործման նպատակից (լուսավորություն, 
արդյունաբերական ջեռուցում, քիմիական սինթեզ և այլն), գազագեներատորներ, 
որոնք նախատեսված են հատուկ շարժիչային տրանսպորտային միջոցների համար: 

 

28.29.11   Գազագեներատորներ կամ շոգեգեներատորներ, գազագեներատորներ 
ացետիլային և դրանց համանման` մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց 

- գազագեներատորներ, որոնք բաղկացած են գլանից (ջերմակայուն 
աղյուսապատվածքից կամ երկակի ջերմահովացումով պատից, որն ընդգրկում է 
կրակակալ)` վառելիքի հաստ շերտն այրվում է կրակակալի վրա, իսկ օդի և գոլորշու 
հոսքը կարգավորվում է այնպես, որ այրումը լրիվ չի կատարվում և օդի, ածխածնի 
մոնօքսիդի, ջրածնի և ազոտի խառնուրդը (գեներատորային գազ) հեռացվում է դեպի 
սարքի վերևի մասը, «դարձափոխային այրման» գեներատորներում օդը փչվում է 
վերևից ներքև, գլանի պատերով, իսկ գազը հավաքվում է կրակակալի տակ, սարքի 
ներքևում, ինչը թույլ է տալիս խեժերի և այլ նյութերի ավելի լրիվ այրում 

- գազագեներատորներ ջրային` ունեն համանման կառուցվածք, բայց այնպես են 
սարքված, որ սարքի մեջ է փչվում օդի հոսք և ջրի օդակախույթ (աերոզոլ) կամ 
գոլորշու, իրար հաջորդող փուլերով, ընդ որում ջրի փուլից ստացված գազը ջրածնի և 
ածխածնի մոնօքսիդի խառնուրդ է (ջրային գազ) և ավելի բարձր ջերմատվություն 
ունի քան գեներատորային գազը (այս երկու գազերը կարող են հավաքվել առանձին 
կամ միասին) 

- ջրագեներատորներ` կարող են հարմարեցվել տարբեր տեսակի վառելիքի այրման 
համար (ածուխ, կոքս, փայտածուխ, փայտ և այլն), որոշ դեպքերում գեներատորային 
և ջրային գազերը մաքրվում են փոշուց, խեժից և այլն, երբեմն հովացվում կամ 
տաքացվում, այդ պատճառով գեներատորները սարքավորվում են մաքրիչներով, 
սառնարաններով, չորացուցիչներով և տաքացուցիչներով, որոնք դասակարգվում են 
գեներատորների հետ, եթե ներկայացված են դրանց հետ և նախատեսված են 
միատեղ աշխատանքի համար 

- ացետիլենային գազագեներատորներ ջրային գործընթացի համար` ունեն հասարակ 
կառուցվածք, բաղկացած հերմետիկ, գազային պահեստարանից, որի տեղաշարժերը, 
լիցքավորման և պարպման դեպքում, ավտոմատ կառավարում է գազագեներացման 
սարքի աշխատանքը, լինում են կրածնի (կալցիում) կարբիդը, ջրում ընդհատուն 
սուզումով, կարբիդը ջրում աստիճանաբար սուզող և կարբիդի վրա ջուրը փոշեցրիվ 
անող տիպերի 
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- ուրիշ գազագեներատորներ ջրային գործընթացի` թթվածնի գեներատորներ 
(սուզանավերում) և էթիլենի գեներատորներ  

- հասարակ թորման կայանքներ, որոնք կազմված են հովացնող սարքից և անոթից, 
որում կուտակվում է թորված հեղուկը. կարող են լինել պարբերական կամ անընդհատ 
գործողության, վերջինները կարող են միացվել հաջորդաբար 

- թորազատման և բազմաթորային կայանքներ անընդհատ գործողության` կազմված 
են ուղղահայաց բազմաթորման սյուներից, որոնք մեկ գործողությամբ ապահովում են 
բարդ խառնուրդների բաղդատումը, սյուները կազմված են թորազատող ափսեներից 
հավաքած հատվածներից, որոնք հանդերձավորված են պղպջացնող թասակներով և 
վարընթաց հոսքի խողովակներով, գոլորշին բարձրանում է մի հատվածից և 
անմիջական շփման մեջ է մտնում վերևի հատվածի կոնդենսացված գոլորշու հետ և 
սառում է, ապա գոլորշու հոսքերը զատվում են ըստ դրանց եռման ջերմաստիճանի 

- պինդ նյութերի թորման կայնքներ` աշխատում են նույն սկզբունքով, պատրաստվում 
են մետաղից (չժանգոտվող պողպատ, պղինձ, նիկել), բայց կարող են երեսապատվել 
ապակով կամ այլ անդրադարձիչ նյութով 

- կայանքներ, որոնք նախատեսված են ցածր կամ բարձր ճնշման տակ թորման 
համար, կարող են հանդերձավորվել վակուումային պոմպերով կամ ճնշակներով 

- հոսքային գործողության թորիչներ` օգտագործվում են, հիմնականում, յուղերի, 
լաքերի և այլն արտադրության մեջ 

- անընդհատ գործողության թորման կայանքներ` օգտագործվում են սպիրտի, 
յուղային թթուների, հեղուկ օդի, արհեստական վառելիքի, ջերմամշակված մթերքի, 
հում նավթի, փայտանյութի, ածխի և այլն թորման արտադրություններում 

 

Բացառվում է` 

- ացետիլենի գեներատորները` լամպեր են և պահանջում են միայն հրածորանի 
տեղադրում (27.40.34) 

- մաքրիչները և օժանդակ սարքերը, որոնք դասակարգվում են առանձին 
համապատասխան տեղերում (28.29.12) 

- գեներատորները քաղաքային գազի (կոքսացման վառարաններ), որոնք 
օգտագործվում են գազային գործարաններում (28.21.12) 

- էլեկտրալիտիկ գազագեներատորները, օրինակ` ազոտի երկօքսիդի, ծծմբաջրածնի, 
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կապտաթթվի և այլն գեներացման համար (27.90.11) 

- գեներատորները ազատ մխոցով գազային տուրբինների համար (28.13.3) 

- օզոնացման և դիֆուզիոն էլեկտրական սարքերը, որոնք օգտագործվում են ոչ 
բուժական նպատակներով, օրինակ` շենքերի օզոնացման համար (27.90.11), 
օզոնային բուժական սարքերը (26.60.14) 

- 28.29.11.300 ստորադիրքի սարքերի մասերը (28.29.81) 

- թորման ագրեգատները, պատրաստված կավից (23.44.1) և ապակուց (23.19.23) 

28.29.11.300 Գազագեներատորներ կամ շոգեգեներատորներ, գազագեներատորներ ացետիլային 
և դրանց համանման` մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց 

28.29.11.500 Սարքեր թորման և մաքրման համար 
28.29.12 Կայանքներ և սարքավորանք հեղուկների զտման կամ մաքրման համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հեղուկների համար զտիչ կամ մաքրիչ մեքենաներ և սարքավորանք` անշարժ 
ագրեգատներ, որոնք չունեն շարժական տարրեր, պարունակում են բոլոր 
տեսակների (ֆիզիկական, մեխանիկական, քիմիական և այլն) զտիչներ և մաքրիչներ, 
ներառում են ինչպես խոշոր արդյունաբերական կայանքներ, այնպես էլ ներքին 
այրման շարժիչների և կենցաղային փոքր սարքերի զտիչներ, ինչպես նաև ջրի 
անալիարարներ, որոնք պինդ, յուղային, կոլոիդ և ուրիշ մասնիկներն անջատում են 
հեղուկից, որն անց է կացվում թիթեղի, թաղանթի կամ խոռոչավոր նյութի միջով, 
խմելու ջրի մշակման դեպքում, որոշ նյութեր (ճենապակի և փայտածուխ) զտման 
ընթացքում ոչնչացնում են մանրէներին. զտիչները օգտագործվում են կախույթներից 
(սուսպենզիա) հեղուկների հեռացման համար 

- կենցաղային ջրային զտիչներ մամլիչային տեսակի` նախատեսված են ջրի 
խողովակների կամ ծորակների վրա տեղադրման համար, բաղկացած են գլանաձև 
զտիչ տարրից, որը փակված է մետաղական հենամարմնի մեջ ( գոյություն ունեն նաև 
այս տիպի խոշոր չափերի գրավիտացիոն զտիչներ) 

- զտիչներ արհեստական մանածագործվածքի` բաղկացած են չժանգոտվող 
հենամարմնից, որում տեղադրված է զտիչ տարրը և դրա պտտական շարժման 
շնորհիվ զտվում է լուծույթը 

- յուղային զտիչներ ներքին այրման շարժիչների, հաստոցների և այլն համար` 
հիմնականում զտիչներ են, որոնք ունեն թաղիքե շերտերից կազմված զտիչ տարր, 
մետաղական ցանց, պողպատյա զսպանակ և այլն, զտիչների մյուս տեսակը 
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կազմված է հաստատուն մագնիսներից կամ էլեկտրամագնիսներից 

- զտիչներ կաթսայի ջրի` խոշոր անոթներ, որոնցում մի քանի շերտով դրվում են զտիչ 
նյութեր, բացի ներթողման և արտաթողման խողովակներից նախատեսված է նաև 
խողովակների և կափույրների համակարգ ջրի հոսքով զտիչ տարրերի մաքրման 
համար 

- մամլիչային զտիչներ` բաղկացած են զտիչների հորիզոնական շարքից, կազմված 
հեշտ հանվող ուղղահայաց, զտիչ նյութերով ներծծված թիթեղներից և 
շրջանակներից, մասերը պահվում են տեղում կամ պտուտակով կամ մամլիչ 
մեխանիզմով, զտվող նյութը հեռացվում է, իսկ նստվածքը հավաքվում է թիթեղների 
արանքում. օգտագործվում են շաքարի, գարեջրի, գինու և այլն արտադրության մեջ 

- պտտվող թմբուկային վակուումային զտիչներ` բաղկացած են զտող գործվածքով 
կամ ցանցով պատված գլանից, տեղակայվում են հեղուկների բաքերում, հեղուկը 
ներծծվում է թմբուկի մեջ և հատուկ մեխանիկական հարմարանքները հեռացնում են 
նստվածքը պատերից 

- վակուումային զտիչներ ընդհատվող գործողության` բաղկացած են մի շարք 
«տերևներից» կամ խցերից, որոնք պատված են զտող գործվածքից և միացած են 
ընդհանուր վակուումային գծին, զտիչը սուզվում է տվիչ անոթում, և հետո ստեղծվում 
է վակուում 

- ջրի քիմիական մաքրիչներ, պերմուտիտային կամ ցեոլիթային անալիարարներ և 
կրաքարային արտադրատեսակների մաքրիչներ 

- ջրի էլեկտրամագնիսական մաքրիչներ, որոնցում փոփոխական մագնիսական 
դաշտը թույլ չի տալիս կրաքարային աղերին բյուրեղանալ և նստել խողովակների 
պատերին և նրանք տարանջատվելով հեշտորեն հեռացվում են 

- դիալիզորդներ, բաղկացած կիսաթափանցիկ թաղանթից, որի միջով, դիֆուզիայի 
միջոցով, անց է կացվում հեղուկը և այսպիսով կոլոիդ մասնիկները անջատվում են 
հեղուկից 

 

Բացառվում է` 

- զտիչ ձագարները, կաթի ցանցերը, անոթները, բաքերը և այլն, հանդերձավորված 
մետաղական կամ այլ ցանցային հարմարանքներով  

- ընդհանուր նշանակության անոթները, բաքերը և այլն, որոնք օգտագործվում են 
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որպես զտիչներ 

- խեցեգործական նյութերից կամ ապակուց պատրաստված զտիչները (23) 

- արհեստական երիկամի սարքերը (դիալիզային գործողության 26.60.14) 

- մամլիչները, որոնք օգտագործվում են գինու, սիդրի պատրաստման ժամանակ և 
այլն (28.93.14) 

28.29.12.300 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար  
28.29.12.330 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար, քիմիական եղանակով 

28.29.12.350 Սարքավորանք և սարքեր ջրի զտման կամ մաքրման համար, այլ մեթոդներով 
(բացի քիմիականից) 

28.29.12.500 Սարքավորանք և սարքեր ըմպելիքների զտման կամ մաքրման համար (բացի ջրից) 

28.29.12.700 Սարքավորանք և սարքեր հեղուկների զտման կամ մաքրման համար, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

28.29.13 Յուղի, բենզինի և ներծծող օդի զտիչներ ներքին այրման շարժիչների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 28.29.12 ենթակարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով 

Վերաբերում են 28.29.14 ենթակարգում պարզաբանված օդային զտիչների տիպին: 

28.29.13.300 Զտիչներ յուղի, բենզինի, ներքին այրման շարժիչների համար 
28.29.13.500 Զտիչներ ներծծող օդային, ներքին այրման շարժիչների համար 
28.29.2 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման, լցման, խցանման կամ 

փաթեթավորման համար. կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, շոգեշիթային կամ 
ավազաշիթային մեքենաներ. միջադիրներ 

28.29.21 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման, լցման, խցանման 
կամ փաթեթավորման համար  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- տարբեր տեսակի սարքվածքներ շշերի, այլ տարողությունների փակման, լվացման, 
չորացման, լցման (այդ թվում, ագրեգատներ ըմպելիքների գազավորման համար), 
ապրանքների փաթեթավորման առևտրի, փոխադրման և պահման համար: 

 - շշերի, կժերի, տուփերի, կանիստրների, խնոցիների, կրեմերի տարանջատման 



2052 
 

խցերի և այլ անոթների մաքրման, լվացման, ողողման և չորացման համար 
սարքավորանք (գոլորշու կամ ուրիշ տեսակի), երբեմն սարքավորվում են 
ախտահանման կամ մանրէազերծման ագրեգատներով 

- անոթների (տակառիկների, տակառների, բանկաների, շշերի, փաթեթների, 
դիտափողակների, տուփերի, պարկերի, սրվակների) լցման համար սարքավորանք, 
հաճախ հանդերձավորվում են ծավալի, քաշի ստուգման և անոթների փակման 
համար նախատեսված օժանդակ սարքերով 

- ագրեգատներ ըմպելիքների գազավորման համար, շշերի լցման ընթացքում 
ապահովում են հեղուկի հետ ածխաթթու գազի մատուցումը 

- խցաններով կամ թասակներով շշերի փակման և նրանց խցանման ագրեգատներ, 
նաև ագրեգատներ, որոնք փակում և հերմետիկացնում են բանկաներ (այդ թվում 
զոդման միջոցով) 

- սարքեր, որոնք ստվարաթղթով փաթաթում կամ փաթեթավորում են տարբեր 
առարկաներ (այստեղ ներառված են նաև կապման, տպագրման, սոսնձման և այլ 
վերջնական փաթեթավորման, ինչպես նաև բանկաները կամ շշերը տուփերի մեջ 
դասավորելու համար սարքեր  

- պիտակների սոսնձման համար սարքեր, այդ թվում` պիտակների տպագրման, 
կտրտման և կպցման համար  

- կապիչ սարքեր` ներառում են հենարաններ ունեցող շարժական հարմարանքներ, 
որոնց միջոցով կապիչ սարքերը հարմարեցվում են արկղերի, հակերի և այլ տեսակի 
փաթեթների կապկպման համար 

 

Բացառվում է`  

- սարքերը, որոնք հիմնականում նախատեցված են ոչ թե փաթեթավորման կամ 
փաթաթման համար, այլ հումքի վերամշակման կամ կիսապատրաստվածքը 
պատրաստի արտադրանքի վերածելու և փաթեթավորելու համար (օրինակ` 
գլանակների արտադրության և փաթեթավորման համար նախատեսված 
ագրեգատներ)  

- ամանեղեն լվացող կենցաղային մեքենաները (27.51.12)  

- լցնող կամ պահածոյացնող կենցաղային սարքերը և այլ, մինչև 10 կգ քաշ ունեցող 
կենցաղային, մետաղական հարմարանքները (27.51.12) 
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- ծղոտը կամ այլ կերեր հակերով փաթեթավորելու համար մամլիչները (28.30.53) 

- սարքերը, որոնք արտադրում են թղթյա պարկեր կամ ստվարաթուղթ (28.95.11) 

- կարի մեքենաները պարկերի կարման համար, նրանց լցնելուց հետո (28.94.24) 

- հարմարանքները նամակները ծրարներում դնելու կամ թղթով փաթաթելու համար 
(26.20.12) 

28.29.21.300 Սարքավորանք շշերի կամ այլ տարողությունների լվացման կամ չորացման համար 

28.29.21.500 Սարքավորանք շշերի, բանկաների լցավորման, խցանման, արկղերի և այլ 
տարողությունների փակման, դրանց կնքման կամ պիտակավորման համար, 
սարքավորանք շշերի, բանկաների, պարկուճների (տյուբիկների) և այլ համանման 
տարողությունների` թասակներով (կափարիչներով) հերմետիկ փակման համար, 
սարքավորանք ըմպելիքների գազավորման համար 

28.29.21.700 Սարքավորանք փաթեթավորման և փաթաթման համար 
28.29.22 Կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային մեքենաներ և 

համանման մեխանիկական սարքվածքներ, բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործվող մեքենաներից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նետման, ցրցողման, գոլորշու, հեղուկների կամ պինդ նյութերի (ավազ, փոշիներ և 
այլն) փոշեցրման սարքեր: 

- կրակմարիչներ (լցված կամ դատարկ), որոնք օգտագործում են փրփրացող կամ 
ուրիշ լիցքեր և սարքավորված են ծորակներով, կափույրներով, հարվածային 
թասակներով կամ այլ գործի գցող սարքերով: 

- հեղուկացիրներ և համանման հարմարանքներ ձեռքի կառավարումով, սովորաբար 
միացված են սեղմված օդի կամ հեղուկի գծերին և անմիջականորեն կամ խողովակի 
միջոցով, դուրս մղվող նյութին, սարքավորվում են թողարկման, կարգավորման և այլ 
սարքերով, որոնք միջոցով կատարվում է փոշեցրման ընթացքի հսկում, 
նախատեսվում են ներկերի, լաքերի, յուղերի, պլաստմասսաների, ցեմենտի, 
մետաղական փոշու, մանվածքային փոշու փոշեցրման համար, օգտագործվում են 
նաև շենքերի պատերի, արձանների մաքրման համար 

- առանձին ներկայացված «հակակեղտային» փոշարարներ, որոնք օգտագործվուն են 
տպող մեքենաների մեջ և փոշեցրման միջոցով մետաղապատման համար, 
աշխատում են սեղմված օդը հավասարակշռված մասնիկների հետ տրման 
եղանակով 
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- ձեռքի ղեկավարման փոշեցրիչներ, որոնք սարքավորված են ինքնավար 
էլեկտրաշարժիչով և որտեղ միավորված են պոմպն ու փոշիացվող նյութի անոթը 

- ավազաշիթային և նման մեքենաներ` ունեն ծանր կառուցվածք և ներառում են 
ճնշակներ, օգտագործվում են օքսիդաթաղանթի հեռացման կամ մետաղական 
արտադրատեսակների մաքրման համար, ապակու, քարի վրա խավոտ մակերևույթ 
ստանալու համար, ինչի համար, բարձր ճնշման տակ մակերևույթին է ուղղվում 
ավազի կամ մետաղական հղկանյութի շիթ, սովորաբար սարքավորվում են 
փոշեկուլներով, ավազի և փոշու մնացորդների հեռացման համար 

- շոգեփչամաքրիչ սարքեր` օգտագործվում են մետաղի հղկված մակերևույթը 
յուղազերծ անելու համար և այլն 

 

- ջրանետիչներ (բրանդսպոյտ)` նախատեսված են սարալանջերից հանքանյութի 
լվացման համար, որն իրականացվում է ջրի հզոր շիթի միջոցով 

- ջրաշիթային կեղևահան սարքեր` օգտագործվում են թղթի արտադրության մեջ 

- մեխանիկական սարքեր ավտոմեքենաների դիմային ապակիների և 
ցոլալապտերների լվացման համար 

- «լվացող սարքեր»` նախատեսված են շարժիչով տրանսպորտային միջոցների 
մետաղական մասերի կամ այլ առարկաների մաքրման համար, ջրի, բենզինի կամ այլ 
հեղուկների շիթերի օգնությամբ, սարքավորվում են պոմպով, ծայրափողակ ունեցող 
ճկափողերով, սնող սարքերով և տաքացնող սարքերով 

- հարմարանքներ փոշիացման համար, կիսահաղորդչային թիթեղների խածատման 
կամ մաքրման ժամանակ 

- սարքեր` տարբեր առարկաներ (կափարիչներ, ստվարաթղթի տարաներ, տուփեր) 
պարաֆինով կամ հալած մոմով պատելու համար, փոշիացման եղանակով 

- էլեկտրաստատիկ ներկող սարքեր` բաղկացած են փոշեցրիչից,որը ճկափողով 
միացած է ներկի անոթին և բարձր լարման գեներատորին, ներկվող առարկայի և 
հեղուկացրի միջև առաջացած էլեկտրաստատիկ դաշտի շնորհիվ ներկը, սեղմված 
օդի ազդեցությամբ փոշիացված վիճակում, պատում է անհրաժեշտ մակերևույթը  

- արդյունաբերական ռոբոտներ` հատուկ նախատեսված են հեղուկների կամ 
փոշիների նետման, ցրցայտման կամ փոշիացման համար  
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Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող ցրցայտման և փոշիացման մեխանիկական 
սարքերը (28.30.60) 

- ջրի, բարձր ճնշման մաքրող սարքերը (28.29.22) 

- ծորակներով, փականներով կամ հեղուկի հոսքը կարգավորող այլ 
հարմարանքներով սարքավորված ծայրապանակները (28.14) 

- բժշկական գործիքները (33.10.1) 

- դեզադորանտները կամ նման զուգարանային փոշարարները (36.63.73.500) 

- թանձր յուղման համար յուղամանները և ձեռքի շարժաբերով սրսկիչները, 
սրսկիչները, որոնք նախատեսված են, սեղմված օդի ճնշման տակ, քսուքի տրման 
համար և ուրիշ յուղման սարքավորանքը, քսուքի հարկադրական մատուցմամբ 
(29.40.51) 

- կաթսաներում մուրը հեռացնելու համար շոգեփչամաքրող սարքերը (28.30.12) 

- հնոցային բոցամուղները (29.21.11) 

- ջրի, շոգու, ավազի կամ ուրիշ շիթերի միջոցով տակառների և այլ անոթների 
մաքրման սարքերը (29.24.21.300) 

- շիթային տպիչները (30.02.14.310)  

- օծանելիքի հեղուկացիրների տիպի առևտրական ավտոմատները (29.24.33) 

- լուծույթի կամ բետոնի հավասարաչափ բաշխման համար, ճանապարհների վրա 
կամ նման մակերևույթներին մանրախճի ցրման համար նախատեսված սարքերը 
(29.52.30) 

- մետաղների կամ մետաղակարբիդների տաք փոշեպատման համար էլեկտրական 
մեքենաները և սարքերը, (20.40.60) 

- շիթային շաղափամեքենաները (32.50.11) և օդակախույթային բուժական սարքերը 
(32.50.21) 

Բացառվում է` 

- հրշեջային նռնակները և կրակմարիչների լիցքերը (20.59.52) 
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- հրշեջային պոմպերը ներքին պահեստարաններով կամ առանց (28.13.1 – ոչ 
ավտոմեքենայական տիպերի նամար և 29.10.59 - ավտոմեքենայական 
տարբերակների համար) 

28.29.22.000 Կրակմարիչներ, փոշեցիրներ, շոգեշիթային կամ ավազաշիթային մեքենաներ և 
համանման մեխանիկական սարքվածքներ, բացի գյուղատնտեսությունում 
օգտագործվող մեքենաներից 

28.29.23 Միջադիրներ թերթավոր մետաղից. մեխանիկական խցվածքներ 

28.29.23.100 Միջադիրներ և խցվածքներ համանման, մետաղից, զուգակցված այլ նյութերի հետ 
28.29.23.130 Միջադիրներ և խցվածքներ համանման, մետաղից, զուգակցված այլ նյութերի հետ 

կամ բաղկացած երկու և ավելի մետաղյա շերտերից, ավտոմեքենաների համար 
28.29.23.150 Միջադիրներ, խցվածքներ մեխանիկական և խցվածքներ համանման, մետաղից, 

զուգակցված այլ նյութերի հետ կամ բաղկացած երկու և ավելի մետաղյա շերտերից, 
այլ 

28.29.3 Արդյունաբերական, կենցաղային և այլ կշռաչափիչ սարքավորանք 
28.29.31 Կշռաչափիչ սարքավորանք արդյունաբերական նշանակության. փոխակրիչների 

վրա ապրանքների անընդհատ կշռման կշեռքներ. կարգավորված հաստատուն 
զանգվածի համար կշեռքներ և տարողությունների կամ բեռնարկղների մեջ 
որոշակի զանգված ունեցող բեռներ բեռնավորող կշեռքներ, բարձր ճշգրտության 
մեխանիկական գործիքներ 

28.29.31.530 Կշեռքներ փոխակրիչների վրա ապրանքների անընդհատ կշռման համար 
28.29.31.550 Կշեռքներ կարգավորված հաստատուն զանգվածի համար և կշեռքներ, որոշակի 

զանգված ունեցող բեռներ անոթների և բեռնարկղերի մեջ վար նետող, ներառյալ 
բունկերային կշեռքներ 

28.29.32 Կշռելու համար սարքավորանք, մարդուն կշռելու համար կշեռքներ և կենցաղային 
կշեռքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- բազմատեսակ սարքավորանք և հարմարանքներ առարկաների զանգվածի 
անմիջական որոշման համար, լինում են էլեկտրոնային գործողության (տվիչների 
օգնությամբ), առարկայի զանգվածի և փոխարինովի կշռաքարերի 
հավասարակշռումով և այլն, սարքեր, որոնք զանգվածի որոշման հետ միասին, 
ավտոմատորեն որոշում են զանգվածի հետ կապված այլ պարամետրեր (ծավալ, 
երկարություն, քանակ, գին), սարքեր, որոնք օգտագործում են զանգվածի որոշման 
սկզբունքը և նախատեսված են մթերքի համասեռության հաստատման կամ նրանց 
զանգվածի մեջ անհամապատասխանությունների որոնման համար, որոշակի 
զանգված ունեցող և փաթեթավորման համար նախապատրաստված առարկաների 
բաշխման համար:  
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- զսպանակավոր կշեռքներ 

- կենցաղային կամ խանութի կշեռքներ 

- կշեռքներ նամակներ և ծանրոցներ կշռելու համար  

- անհատական կշռային սարքեր (ինչպես մետաղադրամով աշխատող և ուրիշներ) , 
ներառյալ մանկական կշեռքները 

- տեղաշարժվող և տեղափոխվող հարթակային կշեռքներ  

- կշեռքներ կամրջակային տեսակի (հիդրավլիկական կամ այլ) և այլ կշռային 
հարթակներ 

- կշեռքներ ժապավենավոր, կախովի փոխակրիչների վրա բեռների կշռման համար 

- զույգված կշեռքներ, որոնք գործում են կշռվող բեռի ծանրության ազդեցության տակ 

- կշեռքներ հաստատուն զանգված ունեցող նյութեր կշռելու համար, ստուգողական 
կշեռքներ (ցույց են տալիս տվյալ զանգվածից ավել կամ պակաս լինելը) և կշեռքներ 
շարունակական գործողության, գործվածքների կամ այլ նյութերի համասեռությունը 
ստուգելու համար  

- բունկերային կշեռքներ, բունկերներից ստացվող նյութերի ավտոմատ կշռման 
համար, ինչպես նաև խառնուրդ ստանալիս տարբեր բաղադրիչների կշռման համար 
(ստացվում են տարբեր բունկերներից) 

- կշեռքներ նյութերի բաժնեմասերի կշռման համար, պարկերի կամ բեռնարկղերի մեջ 
լցնելիս, բացի այն սարքերը, որոնք ապրանքները լրացուցիչ փաթեթավորում են կամ 
փաթաթում վաճառքի համար հարմար ձևերով 

- ավտոմատ կշեռքներ հեղուկների մշտական հոսքի կշռման համար 

- ամբողջապես ավտոմատ սարքեր, որոնք կշռում են կշռածրարված ապրանքներ և 
նրանց վրա պիտակներ են կպցնում, բաղկացած են ավտոմատ կշեռքից, հաշվիչ 
մեքենայից և տպող սարքից, որն իր հերթին ունի փաթեթների հավաքման սարք 

 

Բացառվում է` 

- կշեռքները, 5 գ և ավելի զգայունությամբ (26.51.31) 

- հիդրոստատիկ կշեռքները (տեսակարար կշռի որոշման համար) (33.20.31) 
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- սարքերը մեխանիկական մասերի կշռման համար (26.51.66) 

- սարքերը, որոնցից են ուժաչափերը, որոնք նախատեսված են սեղմման, ձգման և 
նման լարումների չափման համար (26.51.62 կամ 26.51.66) 

- մասերը և կշռաքարերը կշեռքների 28.29.31 և 28.29.39 ենթակարգերում 
դասակարգված (28.29.83) 

28.29.32.300 Սարքեր մարդկանց կշռման համար և կշեռքներ կենցաղային 
28.29.32.350 Կշեռքներ մարդկանց կշռման համար, ներառյալ կշեռքներ` կրծքի երեխաների 

կշռման համար 
28.29.39 Այլ կշռաչափիչ և բաժնորոշման սարքավորանք  

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հարթաչափեր, չափերիզներ և համանման այլ ձեռքի գործիքներ 
 
- էլեկտրամեխանիկական կշեռքներ, որոնցում առարկայի զանգվածի արժեքը, 
համապատասխան կերպափոխիչի միջոցով, վերածվում է էլեկտրական ազդանշանի, 
որն իր հերթին չափվում է չափիչ գործիքի կողմից, բաղկացած են ուժաչափ 
բջիջներից կամ ձողերից, լարումաչափերի հետ, որոնք միացված են էլեկտրական 
կամրջակ ստեղծելու համար: Կշռվող առարկան իր զանգվածով ձևափոխում է 
ուժաչափ բջիջը, որը փոխում է լարումաչափի երկարությունը, որի հետևանքով, 
համապատասխանաբար, փոխվում է էլեկտրական հոսանքը, որը չափվում է չափիչ 
սարքի կողմից: Դրանցից զատ, էլեկտրամեխանիկական կշեռքները ունենում են 
էլեկտրականորեն իրար միացված այլ բլոկներ (ստեղնաշար, հիշողության բլոկ, տպիչ 
սարք, արտապատկերման սարք և այլն), երբեմն հանդերձավորվում են 
ինտերֆեյսով, որի միջոցով միանում են տվյալների ավտոմատ մշակման բլոկին, եթե 
այս կշեռքների մեջ ներդրված են միկրոպրոցեսորներ, որոնք նախատեսված են 
կշռվող ապրանքի գինը որոշելու համար, ապա այս կշեռքները կոչվում են 
էլեկտրոնային կշեռքներ: 

28.29.39.100 Կշեռքներ ստուգիչ և տեսակավորիչ 
28.29.39.300 Սարքավորանք կշռման համար, այլ 
28.29.39.330 Կշեռքներ հարթակավոր 
28.29.39.350 Հարթակներ առանձին նյութերի կամ խառնուրդների բաղադրիչների բաժնավորման 

համար 
28.29.39.370 Կշեռքներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.29.39.500 Կշեռքներ խանութի, 30 կգ-ից ոչ ավելի կշռման սահմանով 
28.29.39.700 Սարքավորանք կշռման համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 5000 կգ-ից 

ավելի կշռման սահմանով 
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28.29.4 Կենտրոնախուսակներ, փայլարդիչներ և առևտրի ավտոմատներ  
28.29.41 Կենտրոնախուսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

-մեքենաներ, որոնք նյութերի լրիվ կամ մասնակի զատման համար օգտագործում են 
կենտրոնախույս ուժը և նյութերի տարբեր տեսակարար կշիռ ունենալու հատկանիշը, 
նաև մեքենաներ, որոնք նախատեսված են նյութերի մակերևույթից խոնավության 
հեռացման համար (կենտրոնախուսակներ, կենտրոնախույս չորացուցիչներ): Նշված 
ագրեգատները հիմնականում բաղկացած են ծակոտած սալից, թմբուկից, որը մեծ 
արագության տակ պտտվում է անշարժ գլանաձև հավաքիչում (կենտրոնախույս ուժը 
սեղմում է թմբուկի ներսում տեղադրված նյութը թմբուկի պատերին) 

- լաբորատորիաներում օգտագործվող կենտրոնախուսակներ` աշխատանքի 
սկզբունքը հիմնված է հեղուկների վերին շերտերում առանձնանալու հատկության 
վրա, այդպիսով հնարավորություն տալիս դրանք թափել 

- կենտրոնախուսակներ քիմիական արդյունաբերության համար (հակաբիոտիկների 
համար գերարագ մզիչներ) 

- կենտրոնախուսակներ` պլազման արյունից անջատելու համար 

- կենտրոնախուսակներ` մեղրի զատման համար 

- կենտրոնախուսակներ շաքարամաքրման 

- կենտրոնախուսակներ` յուղերի, գինիների, սպիրտների և այլնի մաքրման համար 

- կենտրոնախուսակներ` նավթամթերքի ջրազրկման կամ ապապարաֆինացման 
համար 

- կենտրոնախուսակներ` գինիների, յուղերի, օսլայի և այլնի ջրազրկման համար 

- կենտրոնախուսակներ` ազոտավորման, նիտրաթաղանթանյութի արտադրության 
համար 

- ներկող մեքենաներ, թղթաթաղանթանյութային մեքենաներ, ալրաղացներ և այլն 

- զատիչներ խմորման մշակաբույսերի համար 

 

Բացառվում է` 
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- կրեմի զատիչները կամ կաթի կենտրոնախույս մաքրիչները (28.93.11) 

- լվացքատների համար կենտրոնախույս չորացուցիչները (28.94.23) 

- ուրանի իզոտոպի անջատման համար նախատեսված հատուկ «գազային» 
կենտրոնախուսակները (28.99.39) 

- հեղուկների համար կենտրոնախույս պոմպերը (28.13.14) 

- կենտրոնախույս օդային պոմպերը և մղիչները (28.13.2)  

- ալրաղաց արդյունաբերության համար նախատեսված կենտրոնախույս մաղող 
ագրեգատները, (28.93.13) 

- թուջե խողովակների համար մետաղից (28.91.11) կամ ցեմենտի համար չմխած 
(28.92.40) կենտրոնախույս ձուլման ագրեգատները 

- կենտրոնախուսակների և կենտրոնախույս չորուցիչների մասերը (28.29.82) 

28.29.41.300 Կենտրոնախուսակներ լաբորատորիաներում օգտագործվողների տիպի (բացի կաթի 
զատիչներից և սպիտակեղենի մզման ու չորացման սարքվածքներից) 

28.29.41.500 Կենտրոնախուսակներ այլ նպատակների համար (բացի կաթի զատիչներից, 
սպիտակեղենի մզման ու չորացման սարքվածքներից և լաբորատորիաներում 
օգտագործվողների տիպի կենտրոնախուսակներից) 

28.29.41.530 Կենտրոնախուսակներ քիմիական և արդյունաբերության հարակից ճյուղերի համար 

28.29.41.550 Կենտրոնախուսակներ սննդի արդյունաբերության և ըմպելիքների արտադրության 
համար 

28.29.41.570 Կենտրոնախուսակներ արդյունաբերության այլ ճյուղերի համար, (ներառյալ 
կիսահաղորդչային թիթեղների վրա լուսանկարչական էմուլսիայի պատման 
կենտրոնախուսակներ)  

28.29.42 Փայլարդիչներ կամ այլ գրտնակավոր մեքենաներ, բացի մետաղների կամ 
ապակու մշակման համար մեքենաներից  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փայլարդիչային կամ այլ պտտվող հաստոցներ, որոնք հատուկ նախագծված են 
որոշակի բնագավառի համար, բաղկացած են երկու կամ ավելի գլաններից կամ 
հոլովակներից, որոնց մակերևույթները քիչ թե շատ հպված են միմյանց, հպված 
վիճակում պտտվելով` գլանները կատարում են նյութի փռում (հացի, քաղցրավենիքի, 
թխվածքի, շոկոլադի, խմորի արտադրության մեջ), նյութի (բացի մետաղ և ապակի) 
մակերևույթի մշակում (արդուկում, փայլեցում, հատիկավորում, ողորկում, 
դրոշմատպում և այլն), մակերևույթների հարդարում կամ պատվածքապատում, 
գործվածքների միացում: Այս հաստոցներն օգտագործվում են թղթի, գործվածքեղենի, 
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կաշվի, պլաստմասսայի, ռետինի և այլ արտադրություններում, որոշ տեղերում 
փայլարդիչ հաստոցները կոչվում են արդուկող (լվացքատներում), դրվագման 
գլոցիչներ (մանվածքագործության մեջ) և այլն, եթե փայլարդիչ հաստոցներն 
օգտագործվում են որպես ուրիշ հաստոցների օժանդակ հանգույց, ապա նրանք 
դասակարգվում են նրանց հետ միասին. փայլարդիչ հաստոցների թվին են 
պատկանում հարթեցնող, արդուկող հաստոցները, որոնք օգտագործվում են 
կենցաղում 

 

Բացառվում է` 

- մանածագործվածքային արտադրատեսակների, թղթի և այլնի համար գլանային 
չորացնող մեքենաները (28.99.31) 

- գինու և խնձորագինու մամլիչները և այլն (28.93.14) 

- գրտնակային մանրացման կամ հղկման մեքենաները (28.30.83, 28.92.40, 28.99.31) 

- ալյուրի համար աղացման գլանային մեքենաները, (28.93.13) 

- լվացքատներում օգտագործվող քամելու մեքենաները (28.93.13) 

- գլոցահաստոնները (28.91.11) 

- ապակյա սալերի կամ այլ թերթապակիների արտադրության համար հաստոցները և 
ապակու մշակման համար փայլարդիչները (28.99.20)  

- փայլարդիչների և այլ գրտնակային մեքենաների մասերը (28.29.83) 

28.29.42.300 Փայլարդիչներ, օգտագործվող մանածագործվածքային արդյունաբերությունում  
28.29.42.500 Փայլարդիչներ և գրտնակներ (հոլովակներ) այլ, պողպատից, ազատ կռման 

եղանակով ստացված 
28.29.43 Առևտրի ավտոմատներ 
28.29.43.300 Ավտոմատներ առևտրական, ըմպելիքների և պարենային ապրանքների վաճառքի 

համար, այլ, ներկառուցված տաքացուցիչ և հովացուցիչ սարքվածքներով 
28.29.43.500 Ավտոմատներ առևտրական, ըմպելիքների, պարենային ապրանքների և ոչ 

պարենային ապրանքների վաճառքի համար (ներառյալ` թղթադրամների և 
դրամների փոխանակման ավտոմատներ), առանց ներկառուցված տաքացուցիչ և 
հովացուցիչ սարքվածքների  

28.29.5 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության 
28.29.50 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արդյունաբերական ամանեղեն լվացող մեքենաներ 

Բացառվում է` 

- կենցաղային ամանեղեն լվացող մեքենաները (25.91.12) 

28.29.50.000 Սպասք լվացող մեքենաներ արդյունաբերական նշանակության 
28.29.6 Նյութերի մշակման համար կայանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 

ջերմաստիճանի փոփոխման վրա հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ 
28.29.60 Նյութերի մշակման համար կայանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 

ջերմաստիճանի փոփոխման վրա հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տաքացնող և հովացնող տեխնիկա ու սարքավորանք` անոթներ, գուռեր և այլն, 
տաքացման և հովացման համար, անոթներ և գուռեր անուղղակի տաքացման և 
հովացման, ունենում են կրկնակի պատեր կամ հատակ և սարքավորված են գոլորշու 
շրջապտույտի, բնաղաջրով հովացվող կամ այլ համակարգեր  

- անոթներ և գուռեր, մի տակ պատերով, նախատեսված են ուղղակի տաքացման 
համար (ջեռուցիչ գալարախողովակի օգնությամբ). արդյունաբերական 
տարբերակները ունեն մեծ չափեր և ամուր կառուցվածք, երբեմն սարքավորվում են 
զտիչներով, կուտակիչ չորաշոգիանոցներով կամ մեխանիկական խառնիչներով և 
կործիչներով  

- տաքացնող և հովացնող տեխնիկա ու սարքավորանք` աղասառցարաններ, ազոտի 
կամ այլ գազերի կուտակիչներ, կաթի պաստերիզացման, խտացման, եռացման և 
այլն ագրեգատներ, պանրի մշակման և հասունացման գուռեր, մրգահյութերի, 
գինիների և այլն խտացման և հովացման սարքավորանք, գյուղատնտեսությունում 
օգտագործվող սարքավորանք, հովացնող սյուներ կամ հովացուցիչ աշտարակներ, 
ավտոկլավներ և սննդի պահածոյացման համար եփող, տապակող, եռացնող և այլն 
սարքավորանք, թրջոցման անոթներ և խառնման գուռեր, մաքրման 
անոթներ,հյութերի խտացման սարքեր, վակուումային եռացնող ագրեգատներ, 
կարբոնացման, սուլֆատացման կամ զտարկման գուռեր, ճարպի հալեցման կամ 
օճառացման ավտոկլավներ, մարգարինի օճառացման բաքեր, փայտանյութի 
ջրատարրալուծման կամ քիմիական նախապատրաստման համար նախատեսված 
գուռեր, անոթներ ու ավտոկլավներ, ներկանյութերի պատրաստման համար 
նախատեսված անոթներ ու գուռեր, ավտոկլավներ ռետինի ռետինացման համար, 
գուռեր մետաղների յուղազերծման և խածատման համար, ընկղմվող պարույրներ, 
որոնց միջոցով լոգնոցներում պաշտպանվում է տրված ջերմաստիճանը, եփման, 



2063 
 

եռացման, ապխտման և տապակման սարքեր, որոնք օգտագործվում են երշիկների 
արտադրության մեջ 

- տաքացնող և հովացնող տեխնիկա ու սարքավորանք` բովման սարքավորանք, 
բաղկացած են պտտվող գլանաձև կամ գնդաձև տարողություններից, որոնցում 
մշակվող մթերքը (սուրճի, կակաոյի հատիկներ, ցորեն կամ ընկույզ) ենթարկվում է 
կարգավորվող տաքացման, սարքավորված են հարմարանքներով, որոնց շնորհիվ 
տաքացվող մթերքն անընդհատ պտտվում է և հավասարաչափ բովվում, 
պաստերիզատորներ, որոնք օգտագործվում են սննդամթերքի (կաթի, յուղի, գինու, 
գարեջրի և այլն) մանրէազերծման հանար 

- շոգեջեռուցիչ սարքավորանք, փակ անոթներ են, որոնցում տարբեր նյութեր 
ենթարկվում են խոնավ տաքացման, նման սարքավորանքը օգտագործվում է 
տարբեր արդյունաբերական գործողություններ կատարելու համար (օրինակ` 
բուսական կամ կենդանական լուծամզուքների պատրաստման համար, ամբողջ 
սննդարդյունաբերության մեջ, որտեղ պահանջվում է գոլորշու օգտագործում, 
լվացման և յուղազերծման համար), ագրեգատներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
խոշոր խցեր, որոնցում նյութը ավելի երկար է ենթարկվում շոգու ազդեցությանը, 
օգտագործվում են մանածագործվածքային թելքերի լավորակման համար, 
փայտանյութի շոգեմշակման համար և այլն 

 

Բացառվում է` 

- կրկնակի պատեր և հատակ ունեցող անոթները, որոնք չունեն տաքացնող կամ 
հովացնող միջավայրի շրջապտույտի համակարգեր (25.29.11) կամ ունեն 
սառնարանային կայանքի գոլորշիչ (ուղիղ հովացում) (28.25.13) 

- միապատ անոթները, գուռերը, որոնք սովորաբար օգտագործվում են կենցաղում 
(28.21.1) 

- դիֆուզորային ագրեգատները 

- վառարանները արդյունաբերական կամ փորձարարական (28.93.15) 

- սարքավորանքը, որոնք հայտնի են որպես «սեղանի սպասքի բաշխիչ», 
նախատեսված են ինքնասպասարկման ճաշարաններում և ռեստորաններում սեղանի 
սպասքի պահման և մատուցման համար (31.01.13) 

- անոթները, որոնք սարքավորված են մեխանիկական հարմարանքներով, բայց 
չունեն ուղղակի կամ անուղղակի տաքացման համակարգեր (28.99.39), եթե իրենց 
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կառուցվածքով, որոշակիորեն չեն մտնում ուրիշ տեսակի սարքավորանքի մեջ 

- ջերմափոխանակային սարքերը (28.25.11) 

- շոգեկաթսաները, կաթսաները շոգետաքացուցիչներով (25.30.11) և օժանդակ 
սարքավորանքը (25.30.12) 

- կաթսաները կենտրոնական ջեռուցման (25.21.12) 

- ջերմոցային կայանքները, ինկուբատորները և բրուդերները (ճտանոցի տաքացուցիչ) 
(28.30.85) 

- հացահատիկի խոնավացուցիչները (28.30.86) 

- կայանքները մանածագործվածքի կամ պատրաստի մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների ջերմամշակման համար (28.94.21) 

28.29.60.300 Հովացուցիչներ (ջրահովարաններ) աշտարակային և կայանքներ համանման, 
ուղղակի հովացման համար (առանց բաժանարար պատի), շրջապտտվող ջրի 
միջոցով 

28.29.60.500 Սարքավորումներ և սարքվածքներ մետաղի վակուումային նստեցման համար, 
գոլորշու (գազային) ֆազից 

28.29.60.700 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխման վրա հիմնված 
գործընթացների օգտագործմամբ, այլ 

28.29.60.730 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, քիմիական արդյունաբերության համար 

28.29.60.750 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, սննդի արդյունաբերության և 
ըմպելիքների արտադրության համար 

28.29.60.770 Կայանքներ նյութերի մշակման համար, ջերմաստիճանի փոփոխության վրա 
հիմնված գործընթացների օգտագործմամբ, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

28.29.7 Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման կամ եռակցման համար, դրանց մասերը. մեքենաներ և ապարատներ 
գազաջերմային փոշեպատման համար 

28.29.70 Ոչ էլեկտրական սարքավորանք և գործիքներ փափուկ ու կարծր զոդանյութով 
զոդման կամ եռակցման համար, դրանց մասերը. մեքենաներ և ապարատներ 
գազաջերմային փոշեպատման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- փափուկ և կարծր զոդանյութերով զոդման կամ եռակցման համար մեքենաներ, 
անկախ դրանց կտրող հատկությունից, աշխատում են գազով կամ օգտագործվում են 
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գործընթացներ, որոնք չեն նշված 27.90.31.200-27.90.30.800 դիրքերում 
նկարագրված գործընթացներում, ինչպես նաև գազով աշխատող մեքենաներ և 
պիտույքներ, որոնք նախատեսված են մակերևութային թուլացման համար: 
Մեքենաները, որոնք նախատեսված են միայն հատման համար դասակարգվում են 
համապատասխան ստորադիրքում:  

- մետաղի մշակման համար և այլն պիտույքներ, որոնք աշխատում են գազով` 
աշխատանքի համար օգտագործում են շատ բարձր ջերմաստիճանի բոց, որն 
ստացվում է թթվածնի հոսքում գազի այրումով, օգտագործվում են ոչ միայն իրենց 
ուղղակի նշանակությամբ, այլև կարող են կատարել նման բարձր ջերմաստիճան 
պահանջող ուրիշ գործողություններ (մաշված մանրակների հաստացում, մետաղով 
խոռոչների լցում և այլն), որոշ պիտույքներ նախատեսված են ուրիշ գործողություններ 
կատարելու համար, բայց դասակարգվում են տվյալ դիրքում, եթե աշխատանքի 
սկզբունքը համանման է այստեղ դասակարգվող պիտույքների աշխատանքի 
սկզբունքին. բոլոր պիտույքները ունեն սարքեր, որոնց միջոցով ծայրոցին են տրվում 
երկու գազ, ծայրոցն ունի երկու ելքային անցքեր, որոնք տեղադրված են 
համակենտրոն կամ իրար կողքի, մի գազը այրվող է (ացետիլեն, բութան, պրոպան, 
քարածխային գազ, ջրածին և այլն), մյուսը կամ սեղմված օդ է, կամ` թթվածին, այդ 
թվում ձեռքի ղեկավարման պիտույքներն ու մեքենաները 

- գազաեռակցման և այլ պիտույքներ, ձեռքի ղեկավարմամբ (փչումով գազային 
հրածորաններ), որոնք լինում են բարձր ճնշման և ցածր ճնշման. բարձր ճնշման 
հրածորաններում սեղմվածությունն ապահովում է գազի արագությունը, որն 
անհրաժեշտ է բոցակոնի ստացման համար, ցածր ճնշման հրածորաններում 
անհրաժեշտ է ներարկիչ. երկու տեսակի հրածորաններն ունեն համարյա նույն 
կառուցվածքը` բաղկացած են բռնակից (մարմին), մատուցող խողովակներից, 
կարգավորող կափույրներից, գազի աղբյուրին միացվում են ճկուն խողովակներով, 
այդ աշխատանքը կատարելու համար կատարվում է պիտույքի հարմարեցում, որի 
համար նրանք հանդերձավորվում են փոխարինվող խողովակներով, ծայրոցներով, 
որոշ հրածորաններ նախատեսված են որոշակի գործողություններ կատարելու 
համար, օրինակ` ծանր աշխատանքներ կատարելու համար նախատեսված, փչումով 
գազային հրածորաններ, որոնք սարքավորված են հովացման համակարգով, 
մեքենաներ եռակցման համար և այլն (28.29.70), որոնք աշխատանքի սկզբունքով 
նման են ձեռքի ղեկավարումով եռակցման պիտույքներին և պարունակում են 
անփոփոխ կամ կարգավորվող գազի փչումով հրածորաններ, մեքենաների մնացած 
մասերը (մատուցման սեղաններ, սեղմակների հարմարանքներ, խաչաձև 
ենթակիրներ և ճկուն ձեռնոցներ) թույլ են տալիս սևեռել մշակվող տարրը, 
ղեկավարել նրա տեղաշարժերը կամ ապահովում են ծայրոցի տեղաշարժերը և 
կարգավորումը, կատարվող աշխատանքին համապատասխան, մեքենաներ 
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մակերևութային մխամեղմման համար (28.29.70), որոնք կազմված են մի շարք 
ծայրոցներից, տեղադրված են մշակվող մանրակին համապատասխան, բոցը 
ծայրոցներով ուղղվում է մխամեղմվող մակերևույթին, այնպիսի հզորությամբ, որ այն 
արագ տաքանում է մինչև անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, բայց ջերմությունը չի 
հասցնում թափանցել շատ խորը, դրանից հետո մակերևույթին է ուղղվում սառեցնող 
հեղուկի շիթ կամ տարրը ընկղմվում է այդ հեղուկով լցված լոգնոցի մեջ 

- թերմապլաստների եռակցման համար, գազով աշխատող պիտույքներ 
(28.29.70.150)` ներառվում են թերմապլաստիկ նյութերի կամ նրանցից 
պատրաստված արտադրատեսակների եռակցման կամ հերմետիկացման համար 
նախատեսված պիտույքներ. աշխատանքի համար օգտագործում են բոց կամ տաք 
օդի, ազոտի կամ իներտ գազի շիթ, որոնք տաքանում են գազով տաքացվող 
խողովակով անցնելիս 

- եռակցման մեքենաներ և սարքեր (28.29.70.170), որոնք չեն պատկանում գազով 
աշխատող պիտույքներին, դրանց թվում են եռակցման մեքենաներ և մեխանիկական 
հարմարանքներ, որոնք օգտագործում են ակոսավոր անիվներ կամ տաքացված 
զոդիչներ, շփական եռակցման մեքենաներ  

 

Բացառվում է` 

- փափուկ զոդանյութերով ձեռքի զոդիչները (25.73.30) և 28.29.70 դիրքի 
էլեկտրական սարքերը  

- զոդիչ լամպերը և կարծր զոդանյութով զոդելու համար լամպերը (25.73.30.830) 

- հալած մետաղի ցրցայտման համար մեքենաները և սարքերը (28.24.24) 

- լեռնային ապարների կամ բետոնի կտրման, հրածակման սարքերը, որ կատարվում 
է թթվածնի շիթով շիկացված պողպատի կամ երկաթի միջոցով (28.99.39.900) 

- գազի կամ էլեկտրականության օգտագործմամբ եռակցման և փափուկ կամ կարծր 
զոդանյութերով զոդման համար մեքենաները և սարքերը (28.29.70) 

- 28.29.70.100 դիրքի եռակման կամ զոդման սարքավորանքի և սարքերի մասերը 
(28.29.86) 

28.29.70.100 Սարքավորանք և սարքեր գազով աշխատող, այլ (բացի ձեռքի) 
28.29.70.170 Մեքենաներ և սարքեր եռակցման համար, գազով աշխատող պիտույքներ 

չհանդիսացող  
28.29.70.200 Մեքենաներ և սարքեր, դժվարահալ զոդանյութով զոդման համար 
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28.29.70.400 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման համար, դիմադրության միջոցով, ոչ 
ավտոմատ 

28.29.70.430 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների կցվանքային եռակցման համար, դիմադրության 
միջոցով, ոչ ավտոմատ 

28.29.70.450 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման համար, դիմադրության միջոցով, ոչ 
ավտոմատ, այլ 

28.29.70.700 Մեքենաներ և սարքեր մետաղների եռակցման կամ փոշեցրման համար, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

28.29.70.800 Մեքենաներ և սարքեր տարբեր նյութերի մշակման համար (բացի մետաղներից) 
28.29.70.830 Մեքենաներ և սարքեր պլաստմասսայի եռակցման համար, դիմադրության միջոցով 

28.29.70.850 Մեքենաներ և սարքեր այլ, ուրիշ նյութերի մշակման համար (բացի մետաղներից և 
պլաստմասսաներից) 

28.29.8 Ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

28.29.81 Գազագեներատորների կամ ջրագազի գեներատորների մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գազագեներատորների մարմիններ 

- կրակակալներ 

- հավաքիչներ և սարքեր ջուր ու կարբիդ խառնելու համար 

28.29.81.000 Գազագեներատորների կամ ջրագազի գեներատորների մասեր  
28.29.82 Կենտրոնախուսակների մասեր. հեղուկների ու գազերի զտման կամ մաքրման 

համար մեքենաների և սարքերի մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կենտրոնախուսակների մասեր, սալեր, թմբուկներ, կողովներ, խցեր և հավաքիչներ: 

- մասեր հեղուկների ու գազերի զտիչների և մաքրիչների (օրինակ` վակուումային, 
ընդհատ գործողության զտիչների թևիկներ), մամլազտիչների հիմնակմախքներ, 
շրջանակներ, հեղուկային և գազային զտիչների պտտվող թմբուկներ, գազային 
զտիչների անդրադարձիչներ և ծակոտկեն սալեր 

28.29.82.300 Մասեր կենտրոնախուսակների, ներառյալ` կենտրոնախույս չորանոցներ  
28.29.82.500 Մասեր սարքավորանքի, հեղուկների և գազերի զտման ու մաքրման համար 
28.29.82.530 Մասեր զտիչների, օդային և գազային, այլ 
28.29.82.550 Մասեր զտիչների, հեղուկների համար 
28.29.83 Փայլարդիչների կամ այլ գրտնակավոր մեքենաների մասեր. փոշարարների 

մասեր, կշռման սարքավորանքի կշռաքարեր  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գլաններ, նախատեսված փայլարդիչային կամ պտտվող հաստոցներում 
օգտագործելու համար, պատրաստվում են մետաղից, փայտից կամ ուրիշ հարմար 
նյութից, լինում են հոծ կամ խոռոչավոր զանգվածով, մակերևույթը, կախված 
օգտագործման նպատակից, կարող է լինել փայլեցված, հատիկավոր կամ 
փորագրված ինչ որ նախշով, գլանները կարող են պատվել ուրիշ նյութերով, օրինակ` 
կաշվով, գործվածքով, ռետինով. նախագծված են այնպես, որ հնարավոր լինի նրանց 
տաքացնել ներսից գոլորշու կամ գազի միջոցով, մի հաստոցի համար նախատեսված 
գլանների լրակազմը ներառում է տարբեր չափերի գլաններ 

- կշռաքարեր բոլոր տեսակների և պատրաստված ցանկացած նյութից, լրակազմով 
կամ տուփերի մեջ փաթեթավորված, ներառյալ ճշգրիտ սարքերի համար առանձին 
մատակարարվող կշռաքարեր, որոնք դասակարգվում են 26.51.31 ենթակարգում 

- մասեր կշեռքների բոլոր տեսակի, կշռալծակներ կշեռքների (համակցված կամ ոչ), 
կշռի թասեր կամ հարթակներ, հենարանային սալեր, հենարաններ և պատյաններ, 
պրիզմայաձև հենարաններ, հոդեր և պտտման առանցքակալներ, հիդրավլիկական 
մեղմիչներ, զանգվածի սանդղակներ 

 

- հեղուկների կամ փոշիների ցրցայտան կամ փոշեցրման համար նախատեսված 
մեխանիկական սարքերի մասեր (գյուղատնտեսության, այգեգործության մեջ 
օգտագործվող), փոշարարների պահեստարաններ, ծայրապանակներ, մրրկային 
փոշարարների գլխիկներ և խողովակներ: 

 

-խանութների ճակատներին տեղադրվող ավտոմատ առևտրի մեխանիզմների մասեր 
և 28.29.43 ենթակարգում ներառված առևտրական ավտոմատների մասեր: 

Բացառվում է` 

- 28.14 դասի փոշարարների մասերը  

- հոդերը և պտտման առանցքակալները, որոնք ամբողջովին պատրաստված են 
ագաթից կամ ուրիշ թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից (32.12.14) 

28.29.83.100 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային (հոլովակային) մեքենաների, այլ  
28.29.83.130 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային (հոլովակային) մեքենաների, այլ, 

գրտնակներ (հոլովակներ) 
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28.29.83.150 Մասեր փայլարդիչների կամ գրտնակային, (հոլովակային) մեքենաների, այլ, բացի 
գրտնակներից (հոլովակներից) 

28.29.83.200 Կշռաքարեր բոլոր տեսակի կշեռքների համար, մասեր սարքավորանքի, կշռման 
համար 

28.29.83.300 Մասեր սարքավորանքի և սարքերի, 28.24.24 և 28.32.40 ենթակարգերի  
28.29.83.500 Մասեր մեքենաների, 28.29.43 ենթակարգի 
28.29.84 Էլեկտրական միակցիչներ չպարունակող մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
 

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

-մեքենաների բաղկացուցիչ մասեր համարվող, բայց կոնկրետ, որևէ մեքենայի 
համար չնախատեսված արտադրատեսակներ  

- ոչ ավտոմատ յուղման յուղամաններ, հեղուկ յուղման համար 

- ներագուցային յուղամաններ, պլաստիկ յուղման 

- խտացուցիչ օղեր յուղի համար 

- կլոր բռնակներ ղեկանվի տեսակի - լծակներ և բռնակներ դաստակներով բռնելու 
համար 

- պաշտպանակների վահանակներ և հիմքային սալեր 

- թիավարման պտուտակներ և թիավարման անիվներ նավերի և 
շարժիչանավակների համար 

28.29.84.000 Էլեկտրական միակցիչներ չպարունակող մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.29.85 Սպասք լվացող մեքենաների և անոթների մաքրման, լցման, խցանման, 
փաթեթավորման համար մեքենաների մասեր 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ամանեղեն լվացող մեքենաների և մաքրման, անոթների լցման, փաթեթավորման 
կամ խցանափակման համար նախատեսված մեքենաների մասեր (դասակարգված 
28.29.21, 28.29.50, 27.51.12 ենթակարգերում) 

 

Բացառվում է` 

- մասերը, համակցված կայանքների դեպքում, յուրաքանչուր ագրեգատների, որոնք 
չեն դասակարգվում վերը նշված ենթակարգերում, այլ դասակարգվում են հետևյալ 
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կերպ` 28.29.83.200 – կշռման սարքերի մասերը, 28.95.12.700 - ստվարաթղթից կամ 
թղթյա պարկերի արտադրության սարքերի մասերը, 28.99.40.700 - տպող 
մեքենաների մասերը 

- փոխարկիչները, ծրագրավորված ժամանակի համար, նախատեսված ամանեղեն 
լվացող մեքենաների համար, որոնք դասակարգվում են իրենց բնութագրերին 
համապատասխան 

28.29.85.100 Մասեր ամանեղեն լվացող մեքենաների (28.29.21, 28.29.50, 27.51.12 ենթակարգերի) 
28.29.85.200 Մասեր մեքենաների, որոնք նախատեսված են մաքրման, անոթների լցման, 

փաթեթավորման կամ խցանափակման համար (29.24.21 ենթակարգի) 
28.29.86 Փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման կամ եռակցման համար ոչ էլեկտրական 

սարքավորանքի և գործիքների մասեր. գազաջերմային փոշեպատման համար 
մեքենաների և ապարատների մասեր  
 
- 27.90.31 ենթակարգում դասակարգված հաստոցների մասեր և օժանդակ 
հարմարանքներ, օրինակ` հենարաններ գնդային և հոլովակային 

28.29.86.300 Փափուկ ու կարծր զոդանյութով զոդման կամ եռակցման համար ոչ էլեկտրական 
սարքավորանքի և գործիքների մասեր. գազաջերմային փոշեպատման համար 
մեքենաների և ապարատների մասեր  

28.29.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.29.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.29.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

28.3 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ 

28.30 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  
28.30.1 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ 

 
 

 Տվյալ կարգում և 28.92.5 կարգում դասակարգվում են անվավոր և 
թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցներ, որոնք ծառայում են այլ տրանսպորտային 
միջոցների, հարմարանքների կամ բեռների քարշակման կամ հրման համար, կարող 
են ունենալ գործիքների, հատիկների, պարարտանյութերի տեղափոխման լրացուցիչ 
սարքեր կամ աշխատող գործիքների տեղադրման սարքեր,որպես լրացուցիչ 
գործառույթ: Տվյալ դասում դասակարգվում են տարբեր տեսակների տրակտորներ 
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(գյուղատնտեսության կամ անտառային տնտեսության մեջ օգտագործվող, 
ճանապարհային տրակտորներ, ծանր տրակտորներ ճանապարհաշինարարական 
աշխատանքներում օգտագործելու համար), անկախ նրանց շարժիչի տեսակից: 
Ներառված են տրակտորներ, որոնք կարող են աշխատել և ռելսերի վրա, և 
ճանապարհներին: Դասակարգվող տրակտորները չունեն թափքեր, չնայած կարող են 
ունենալ նստարան վարորդի համար կամ վարորդական խցիկներ: Կարող են 
սարքավորվել գործիքային արկղով և հնարավորություն ունենալ բարձրացնելու և 
իջեցնելու գյուղատնտեսական գործիքներ, ունենալ կցման հարմարանքներ 
կցանքների կամ կիսակցանքների համար, հզորության հաղորդման լիսեռ, կալսիչներ 
և շրջանաձև սղոցներ աշխատեցնելու համար: Շասսին կարող է դրվել անիվների, 
թրթուրների կամ միաժամանակ և անիվների, և թրթուրների վրա: Վերջինիս դեպքում 
անիվները դրվում են միայն առջևում: 

 Դասակարգվում են նաև տրակտորներ, որոնք ղեկավարվում են կողքից 
քայլող տրակտորիստի կողմից: Փոքր գյուղատնտեսական տրակտորներ են, 
նախատեսված փոխարինվող գործիքներով աշխատանքի համար: Ղեկավարվում են 
երկու բռնակների միջոցով և, որպես կանոն, չունեն նստատեղ: Կիրառվում են 
արդյունաբերության մեջ: 

 28.30.10 ենթակարգում դասակարգվում են քարշակներ (տրակտորներ), 
որոնք ղեկավարվում են կողքից քայլող վարորդի կողմից: Օգտագործվում են, 
մեծամասամբ, այգեգործության մեջ: Փոխարինվող գործիքները, որոնք 
նախատեսվում են այսպիսի տրակտորների հետ աշխատանքի համար, 
դասակարգվում են առանձին, նույնիսկ եթե տեղադրված են տրակտորների վրա:  

 Երբ սարքերը կամ գործիքները մշտապես ամրացված են շասսիի վրա, որը 
սարքավորված է շարժիչով և նրա հետ կազմում է միասնական մեխանիկական բլոկ, 
ապա դրանք դասակարգվում են աշխատանքային բլոկների հետ, օրինակ` մոտո-
գութանները և մոտո-կուլտիվատորները (28.30.31, 28.30.32): 

 28.30.2 կարգը դասակարգում է տրակտորներ, որոնք օգտագործվում են 
գյուղատնտեսության կամ անտառային տնտեսությունում: Ունեն երեքից ոչ պակաս 
անիվ, սահմանափակ, 25 կմ/ժ-ից ոչ ավելի առավելագույն արագություն: 

Գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված տրակտորները 
մատակարարվում են հիդրավլիկ սարքով, որը հնարավորություն է տալիս 
բարձրացնել և իջեցնել գյուղատնտեսական գործիքները, հզորության տվիչ սարքով, 
ինչը թույլ է տալիս հզորություն փոխանցել այլ մեքենաներ և սարքեր աշխատեցնելու 
համար: Այս դեպքում վերաբեռնման սարքավորանքը կարելի է դիտարկել ինչպես 
պատկանելիքներ: Այստեղ դասակարգված են հատուկ նշանակության 
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գյուղատնտեսական տրակտորներ, որոնք ունեն բարձրացված շասսի (օգտագործվում 
են խաղողի այգիներում և այգեբուծարաններում), բուկլից կատարող տրակտորներ և 
աշխատանքային գործիքներ քարշող տրակտորներ: Դրանց վրա տեղադրված 
փոխարինվող սարքերը դասակարգվում են համապատասխան դասում (28.30): 
Անտառտնտեսության մեջ օգտագործվող տրակտորներն սարքավորված են 
մշտապես ամրացված կարապիկով, որն հնարավորություն է տալիս տեղափոխել 
ծառերի բներ: Այս դասին են պատկանում լայնեցված բացվածքով տրակտորները, 
որոնք օգտագործվում են խաղողի այգիներում, անտառաբուծական բաժնյակներում, 
միալիսեռ քարշակները և հասարակական աշխատանքների կատարման 
տրակտորները:  

 Դասակարգվում են տրակտորներ, որոնք սարքավորված են այլ մեքենաներով: 
Այդ դեպքում մեքենաները, փոխարինվող սարքավորանքը նման դասակարգվում են 
առանձին, անկախ նրանից, որ տվյալ պահին նրանք տեղակայված են տրակտորի 
վրա, թե ոչ: Թամբիկավոր քարշակները, տրակտորները, որոնց կցված են 
կիսակցանքներ, ծանր տրակտորները, որոնց կցված են աշխատանքային 
մեքենաներ, դասակարգվում են այստեղ: Մինչդեռ կիսակցանքները, 
աշխատանքային մեքենաները դասակարգվում են առանձին, իրենց 
համապատասխան տեղերում  

 

Բացառվում է` 

- երկաթուղային կայարանների կառամատույցներում օգտագործվող տրակտորները 
(30.20) 

- սիզամարգահնձիչները, որոնք սարքավորված են կտրիչ սարքով և մեկ հզորության 
ընտրման սարքով, որը նախատեսված է կտրող մեխանիզմի գործարկման համար 
(28.30.4) 

- շենքեր քանդելու համար նախատեսված, ամբարձիչներով սարքավորված, վերհան 
բլոկներով, կարապիկներով և այլն տրակտորները (29.10.59) 

- լեռնահանքային արդյունաբերության մեջ, բացահանքերում, շինարարության մեջ 
օգտագործվող թրթուրավոր տրակտորները (28.92.50) 

- 28.22.15.700 դիրքի տրակտորները 

- անտառային տնտեսության համար քարշակման տրակտորները (28.30.86) 

28.30.10 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  
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28.30.10.000 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ  
28.30.2 Այլ տրակտորներ գյուղատնտեսության համար 
28.30.21 Տրակտորներ,  37 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  
28.30.21.300 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 18 կՎտ-ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
29.30.21.500 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 18 կՎտ-ից ավելի, բայց 37կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
28.30.22 Տրակտորներ, 37 կՎտ-ից ավել, բայց  59 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  

28.30.22.000 Տրակտորներ, 37 կՎտ-ից ավել, բայց 59 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  
28.30.23 Տրակտորներ, 59 կՎտ-ից ավել հզորության  
28.30.23.300 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 59 կՎտ-ից ավելի, բայց 75 կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
28.30.23.500 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, 

նոր, 75 կՎտ-ից ավելի, բայց 90 կՎտ- ից ոչ ավել շարժիչի հզորության 
28.30.23.700 Տրակտորներ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար, այլ, նոր, 90 

կՎտ-ից ավել շարժիչի հզորության 
28.30.3 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար մեքենաներ և սարքավորանք 

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- մեքենաներ անկախ օգտագործվող քարշիչ ուժից: Օգտագործվում են ձեռքի 
գործիքների փոխարեն և կատարում են գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային տնտեսական հետևյալ աշխատանքներ` հողի նախապատրաստում 
կուլտուրական բույսերի մշակման համար, հողում պարարտանյութերի ցրում , հողի 
լավորակման համար, տունկ և ցան, հողի մշակում վեգետացիայի ժամանակ 
(կուլտիվացիա, փխրեցում, տնկանյութի նոսրացում և այլն): Տվյալ կարգում 
նկարագրվող մեքենաները կարող են քարշակվել կենդանի ուժով կամ մեքենայի 
կողմից, ինչպես նաև կարող են տեղակայվել որևէ տրանսպորտային մրջոցի վրա: 

- մեքենաներ, որոնք նախատեսված են ծառայելու որպես կցանք կամ կախովի 
փոխարինվող սարք տրակտորին կից. որոշ գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ 
անտառային տնտեսության մեքենաներ (գութաններ, տափաններ) նախատեսված են 
միայն տրակտորով քարշվելու կամ հրվելու համար և կցված են նրան կցման 
գործիքով, մյուս մեքենաները աշխատում են տրակտորի հզորության տրման լիսեռից, 
այս մեքենաները կախվում կամ փոխարինվում են դաշտային պայմաններում, 
անտառում կամ ագարակներում 

- ինքնագնաց գյուղատնտեսական, այգեգործական և անտառտնտեսական 
մեքենաներ, որոնցում ընթացային մասը և աշխատանքային մեքենան միասին 
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կազմում են մի անբաժան ագրեգատ (օրինակ` շարժիչային գութաններ) 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ, որոնք մարդը ձեռքով քաշում կամ հրում է 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ. գութաններ, հողի ցանկացած մշակման 
համար (ձվաձև գութաններ, սկավառակային գութաններ և այլն) 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` տափաններ, որոնք օգտագործվում են 
վարից հետո հողի մանրեցման համար, ատամնավոր տափանների ատամները 
տեղադրված են կոշտ, հոդային կամ ցանցավոր շրջանակի, երբեմն թմբուկի կամ 
գրտնակի վրա. սկավառակային տափաններում ատամները փոխարինված են մեկ 
կամ մի քանի շարք գոգավոր սկավառակներով, որոնց եզրերը կտրող են 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` փորփրիչներ, կուլտիվատորներ, 
քաղհանիչներ և մարկեղներ, որոնք օգտագործվում են հողի մշակման, մոլախոտերի 
ոչնչացման կամ վարից հետո նրանց պոկման համար, ունենում են հորիզոնական 
շրջանակ, որի վրա մեկ կամ մի քանի շարքով տեղավորված են աշխատանքային 
գործիքներ, որոնք կարող են լինել շարժական, հանովի դնովի կամ ամուր ամրացրած 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ. սերմնացաններ, տնկիչներ և սածիլատնկիչ 
մեքենաներ հատիկների, սոխուկների, սածիլների համար և այլն, ունենում են արկղ, 
զետեղարաններ կամ ուրիշ անոթ, որոնք, երբեմն դրվում են անիվների վրա և 
սարքավորվում են տնկվող նյութը բաշխող սարքով, ակոս փորող և ծածկող 
սարքերով  

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` սերմնացաններ ճշգրիտ ցանքի 
(28.30.33.300), մեքենաներ են, որոնք սերմը կամ հատիկը հողին են գցում 
շարքերով, հավասար, վերահսկվող արանքներով (կարող են ցանել միաժամանակ մի 
քանի շարքով) 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` շաղացիրներ օրգանական և անօրգանական 
պարարտանյութերի, երբեմն տեղադրվում են անիվների վրա, ունեն անոթներ, 
սարքավորված բաշխիչ մեխանիզմով, հատակի տեղաշարժվող սկավառակներով, 
պարույրակային փոխակրիչներով, դյուրատար մեխանիկական սարքերով: Այս 
մեխանիզմները և շարժական ներարկիչները դասակարգվում են այստեղ. 
ներարկիչները օգտագործվում են հողի մեջ հեղուկների սրսկման համար 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` մեքենաներ հողի մաքրման համար, 
մացառներից, թփուտներից, արմատներից և այլն, սարքավորված են մեծ տրամագծի 
երկու անիվներով և կտրող դանակներ ունեցող թմբուկից 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` քարհավաքներ, նման տափանների, բայց 
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երկու շարք կորացված ատամներով, որոնք մոտենում են իրար բաց ցանցավոր 
արկղի մոտ, որի մեջ են հավաքվում քարերը 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` գլդոններ, որոնք օգտագործվում են հողի 
գլդոնման համար (հարթ ակոսավոր, օղավոր), այգիների, սիզամարգերի, 
մարզահրապարակների, խոտուղիների համար և այլն 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` նոսրարարներ, օգտագործվում են 
երիտասարդ բույսերի մշակման համար, ունեն շատ բարդ կառուցվածք 

- փոքր գյուղատնտեսական մեքենաներ` մեքենաներ բույսերի փրերի և ցողունների 
կտրտման համար 

 

Բացառվում է`  

- մեքենայական հիմքի վրա շաղացիրները (29.10.59) 

- մանրացնող-շաղացրող սարքով և դուրս քաշվող հատակով կցանքները, որոնք 
օգտագործվում են պինդ և թանձր հեղուկանման պարարտանյութերի շաղացրման 
համար, ունեն անիվների վրա դրված անոթ սարքավորված շաղացրող ափսեներով և 
կոնքերով (28.30.70.300) 

- ձեռքի փոսիկափորները, տնկիչները, տնկիչ ցցափայտերը և ձեռքի, նման 
գործիքները (25.73.10) 

- ջրհանները և պոմպերը, հեղուկների վերամղման համար, այդ թվում` կունդավոր 
պոմպերը, որոնք տեղադրված են անիվների վրա և օգտագործվում են փոշոտման 
համար և այլն (28.13.1) 

- գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ անտառտնտեսական աշխատանքներ 
կատարելու համար մեխանիկական սարքերը (հեղուկ կամ փոշենման նյութերի 
շաղացրում և փոշիացում), ձեռքի կամ այլ շարժաբերի միջոցով (28.30.60) 

- գոմաղբի բարձիչները և բեռների բարձրացման համար այլ մեքենաները` 
նախատեսված են գյուղատնտեսության, այգեգործության և անտառային 
տնտեսության մեջ օգտագործելու համար (28.22.17.100)  

- միաշերեփ բեռնիչները և ճանապարհային ինքնագնաց գլդոնները (29.92.3) 

- հողափոր էքսկավատորները, հատակագծող, հորատող և արդյունահանող 
մեքենաները և ոչ ինքնագնաց ճանապարհային գլդոնները (28.92.30.500) 
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- կոճղահանիչները և անտառային տնկիչները (28.30.65.300) 

- գյուղատնտեսական կցանքները և տրանսպորտային միջոցները (28.30.70) 

- գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների մասերը 
(28.30.91) 

28.30.31 Գութաններ  
28.30.31.300 Գութաններ շուռտու 
28.30.31.500 Գութաններ, բացի շուռտուներից 
28.30.31.700 Տափաններ սկավառակային 
28.30.32 Տափաններ, շառտիչներ, կուլտիվատորներ, քաղհանիչներ և մարկեղներ  
28.30.32.100 Փխրիչներ և կուլտիվատորներ 
28.30.32.300 Տափաններ ատամնավոր 
28.30.32.500 Ռոտովատորներ (մեխանիզացված կուլտիվատորներ` բնահողային ֆրեզներով)  
28.30.32.700 Տափաններ, փխրիչներ, կուլտիվատորներ, քաղհանիչներ և մարկեղներ, այլ 
28.30.33 Ցանիչներ, տնկիչներ և սածիլատնկիչ մեքենաներ  
28.30.33.300 Ցանիչներ 
28.30.33.330 Ցանիչներ ճշգրիտ ցանքի 
28.30.33.350 Ցանիչներ, այլ 
28.30.33.500 Տնկիչներ և մեքենաներ սածիլատնկիչ 
28.30.34 Օրգանական և հանքային պարարտանյութերի շաղացրման մեքենաներ 

28.30.34.300 Շաղացրիչներ հանքային կամ քիմիական պարարտանյութերի  
28.30.34.500 Շաղացրիչներ օրգանական պարարտանյութերի (գոմաղբի շաղացրիչներ) 
28.30.39 Այլ մեքենաներ բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար  

28.30.39.000 Այլ մեքենաներ բնահողի նախապատրաստման և մշակման համար  
28.30.4 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, պուրակների կամ մարզահրապակների 

համար  
28.30.40 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, պուրակների կամ մարզահրապակների 

համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- սիզամարգահնձիչներ ձեռքի շարժաբերով կամ շարժիչային շարժաբերով, կարող 
են ունենալ կտրիչ սարքեր, պտտվող դանակներ, որոնք կտրում են խոտը անշարժ, 
հորիզոնական դանակի հետ միասին 

- խոտհնձիչներ (ներառած շարժիչային շարժաբերով ), բաղկացած են հորիզոնական 
կտրող սարքից և ճեղքերից կամ պտտվող սկավառակներից, թմբուկից, որի 
արտաքին եզրին դանակներ են դրված 

- սիզամարգակտրիչներ, որոնք բաղկացած են երեք կամ չորս անվանի, նստարան 



2077 
 

ունեցող հիմնական տրանսպորտային միջոցից, ղեկավարումը իրականացվում է 
նստած վիճակում, ունի մշտապես ամրացված կտրող գործիք, որը հանվում է միայն 
նորոգման կամ տեխնիկական սպասարկման համար. դասակարգվում են այստեղ 
նաև այն դեպքում, երբ սարքավորված են կցանքով 

28.30.40.100 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, էլեկտրական 

28.30.40.300 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, ոչ 
էլեկտրական 

28.30.40.330 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, ոչ 
էլեկտրական, ինքնագնաց, նստելատեղով 

28.30.40.350 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, ոչ 
էլեկտրական, ինքնագնաց, առանց նստելատեղի 

28.30.40.370 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, հորիզոնական հարթության մեջ պտտվող շարժիչային կտրող մասով, ոչ 
էլեկտրական, բացի ինքնագնացներից 

28.30.40.500 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական 

28.30.40.530 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական, նստելատեղով, ինքնագնաց 

28.30.40.550 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական, ինքնագնաց, առանց նստելատեղի  

28.30.40.570 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, շարժիչով, ոչ էլեկտրական (բացի ինքնագնացներից) 

28.30.40.700 Խոտհնձիչներ, հնձիչներ սիզամարգերի, այգիների կամ մարզահրապակների 
hամար, առանց շարժիչի, այլ 

28.30.5 Բերքահավաք մեքենաներ 
 
Տվյալ կարգում դասակարգվում են` 

- մեքենաներ, որոնք ձեռքի գործիքների փոխարեն, օգտագործվում են 
գյուղատնտեսական կուլտուրաների բերքահավաքի ժամանակ (հացահատիկի, 
արմատապտուղների, մրգերի հավաքման համար, խրձերի ամրացման կամ կապման 
համար և այլն) 

- հնձիչներ, որոնք սարքավորված են դաշտում բերքը շարքերով հնձելու համար 
(շարքային հնձիչներ և հնձիչներ ձևավոր հունձ անելու համար) 

- խոտաշրջիչներ, օրինակ եղանների կամ թմբուկների վրա բարձրացնելով 
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- մեքենաներ խոտի փոցխման համար, բաղկացած են կիսակլոր ատամներ ունեցող 
անիվների շարքից, որոնք կարող են ավտոմատ բարձրանալ 

- խոտաշրջիչներ, գրտնակահարդարիչներ, խրձակապիչներ 

- հակեր փաթեթավորող և գրտնակաձև ոլորող մեքենաներ խոտի կամ ծղոտի 
հավաքման և փաթեթավորման համար, դաշտում թողելու նպատակով 

- հացահատիկ հավաքող կոմբայններ, որոնք հաջորդաբար հացահատիկը հնձում, 
կալսում, մաքրում և բեռնում են 

- եգիպտացորենի հավաքման կոմբայններ, կողրահավաքիչներ, առանց մանրացնող 
սարքի, բերքահավաք մեքենաներ և եգիպտացորենի կալսիչներ 

- ինքնաբեռնվող կցանքներ, որոնք մշտապես հավաքված են հավաքող տեխնիկայի` 
խոտ, եգիպտացորենի կողրեր կտրտող, մանրեցնող, տեղափոխող սարքերի հետ 
միասին 

- բամբակահավաք մեքենաներ 

- վուշ հավաքող մեքենաներ 

- խաղողահավաք մեքենաներ, կցանքով կամ ինքնագնաց 

- բանջարեղեն (լոբազգիներ, լոլիկ և այլն) հավաքող մեքենաներ 

- կարտոֆիլահան մեքենաներ (գութանի, զետեղարանի և եղանի տեսակի) 

- մեքենաներ արմատապտուղների փրերի կտրման համար, ճակնդեղահան և 
արմատապտղահան մեքենաներ, ճակնդեղի կամ համանման արմատապտուղների 
հավաքման համար 

- ծառ թափհարիչներ 

- բերքահավաք մեքենաներ ուրիշ գյուղատնտեսական արտադրանքի համար (յուղ 
պարունակող սերմեր և այլն) 

- կալսիչներ, այդ թվում նաև ավտոմատ տվիչ սարքով, անկախ նրանից նրանք 
առանձին են դասակարգված, թե ոչ 

- մեքենաներ եգիպտացորենի կողրերի տերևները մաքրելու համար, 
եգիպտացորենահավաք մեքենաներ 

- այլ բերքահավաք մեքենաներ (օրինակ` թեյ, կանեփ, շաքարեղեգ, եղեգ, 
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դեղաբույսեր և այլն հավաքելու համար) 

 

Բացառվում է` 

- կտրող դանակները և հնձիչների հատվածները դանակներով (25.73.60.430 – 
25.73.60.650) 

- խրձամբարձիչները, խոտամբարձիչները, ծղոտամբարձիչները կամ 
ծղոտամբարձիչները փչումով, հատիկային սորամբարձիչները շերեփային կամ 
ճնշակային տեսակի, գյուղատնտեսական կամ այլ բեռնման, ամբարձման, բեռնման-
բեռնաթափման կամ տեղափոխման տեխնիկան (28.22.14, 28.22.17) 

- տեխնիկան գրտնակման, ծառահանման, ֆերմաներում օգտագործվող 
ծղոտահատիչները, արմատապտուղների կտրտման մեքենաները, հատիկային 
աղացները (28.30.86) 

- բամբակ մաքրող մեքենաները (28.94.11) 

- տեխնիկան, որ օգտագործվում է ալրաղաց արդյունաբերության մեջ (28.93.13) 

- մեքենաները ծխախոտի տերևի հավաքման և կտրտման (28.93.19) 

- մասերը բերքահավաք սարքավորանքի, հատիկահավաք տեխնիկայի և 28.30.5 
կարգի մեխանիզմների (28.30.91) 

28.30.51 Հնձիչներ (ներառյալ տրակտորի վրա տեղակայվող կտրող ապարատները), 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.30.51.300 Հնձիչներ շարժիչով, ոչ կախովի և ոչ կցանքային 
28.30.51.500 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային 
28.30.51.530 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային, հորիզոնական հարթության մեջ 

պտտվող կտրող մասով 
28.30.51.550 Հնձիչներ տրակտորային, կախովի և կցանքային, այլ 
28.30.51.700 Հնձիչներ առանց շարժիչի, ոչ կախովի և ոչ կցանքային, այլ 
28.30.52 Խոտհնձի մեքենաներ 
28.30.52.300 Լասաշրջիչներ, փոցխեր կողմնաթափ և խոտաշրջիչներ 
28.30.52.330 Լասաշրջիչներ, խոտաշրջիչներ 
28.30.52.350 Փոցխեր կողաթափ 
28.30.52.500 Մեքենաներ խոտահավաք, այլ 
28.30.53 Մամլիչներ ծղոտի կամ խոտի, ներառյալ մամլիչ-հավաքիչները 
28.30.53.100 Մամլիչ - տեսակավորիչներ, ծղոտի կամ խոտի համար 
28.30.53.200 Մամլիչներ ծղոտի համար, այլ 
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28.30.54 Մեքենաներ արմատապալարապտուղների հավաքման համար 
28.30.54.100 Կարտոֆիլահաններ և մեքենաներ կարտոֆիլահավաք 
28.30.54.200 Մեքենաներ պալարների և արմատապտուղների (ներառյալ` բոստանային 

կուլտուրաները) հավաքման համար, այլ  
28.30.54.900 Մեքենաներ հավաքման, այլ 
28.30.54.910 Մեքենաներ բամբակի հավաքման համար 
28.30.54.920 Մեքենաներ վուշի հավաքման համար 
28.30.54.930 Մեքենաներ կանեփի և կենաֆի (կանեփատեսակ) հավաքման համար 
28.30.54.940 Մեքենաներ թեյի և գայլուկի հավաքման համար 
28.30.54.950 Մեքենաներ շաքարեղեգի և եղեգի հավաքման համար 
28.30.54.960 Մեքենաներ եթերայուղատու մշակաբույսերի և դեղաբույսերի հավաքման համար 
28.30.54.970 Մեքենաներ եգիպտացորենի հավաքման համար, մեքենաներ պտղակոթերի պոկման 

համար և կողրիչամաքրիչներ 
28.30.54.990 Մեքենաներ հավաքման համար, այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.30.59 Մեքենաներ բերքահավաքի և կալսի համար, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
28.30.59.100 Կոմբայններ հացահատիկահավաք 
28.30.59.200 Մեքենաներ և մեխանիզմներ գյուղատնտեսական արտադրանքի կալսման համար, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.30.59.300 Մեքենաներ ճակնդեղի փրեր կտրտման և մեքենաներ ճակնդեղահավաք 
28.30.59.500 Կոմբայններ սիլոսահավաք և խաղողահավաք, մեքենաներ ծառերից և թփերից 

պտուղների և հատապտուղների հավաքման համար 
28.30.59.530 Կոմբայններ սիլոսահավաք, տրակտորային քարշով  
28.30.59.550 Կոմբայններ սիլոսահավաք, ինքնագնաց 
28.30.59.570 Կոմբայններ խաղողահավաք, մեքենաներ պտուղների և հատապտուղների 

հավաքման համար 
28.30.6 Հեղուկների ու փոշիների շաղացրման և փոշիացրման մեխանիկական սարքվածքներ  

գյուղատնտեսությունում կամ այգեգործությունում օգտագործման համար  
28.30.60 Հեղուկների ու փոշիների շաղացրման և փոշիացրման մեխանիկական 

սարքվածքներ  գյուղատնտեսությունում կամ այգեգործությունում օգտագործման 
համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փոշարարներ և շաղացիրներ փոշիների` օգտագործվում են գյուղատնտեսության, 
այգեգործության մեջ և տնային տնտեսությունում միջատասպան և սնկասպան 
նյութերի ցրման համար  

- փոշարարներ և շաղացիրներ փոշիների` սարքեր, ներդրված անոթներով կամ 
առանց դրանց, ձեռքի ղեկավարումով (ներառած հասարակ փոշարարներ մխոցավոր 
պոմպերով) կամ ոտնյակային ղեկավարումով, փոշու սիլֆոններ, ուսապարկային 
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փոշարարներ և տեղափոխվող փոշարար սարքեր 

- փոշարարներ և շաղացիրներ փոշիների` ինքնագնաց փոշարար սարքեր, որոնցում 
էլեկտրաշարժիչը բացի փոշարար պոմպերի սնուցումից, ապահովում է սարքի 
աշխատանքային, սահմանափակ տեղաշարժեր 

- փոշարարներ և շաղացիրներ, որոնք ներառում են մեխանիկական սարքեր 
փոշիացնելու և շիթ տարածելու համար կամ շթի ուղղության ավտոմատ 
կարգավորման համար. շաղացրիչներ և փոշարարներ սիզամարգերի, պտղատու 
այգիների համար և այլն, հրանետներ, որոնք օգտագործվում են մոլախոտերի 
ոչնչացման կամ այլ գյուղատնտեսական նպատակների համար 

- ոռոգման համակարգեր, բաղկացած ղեկավարման կետից (ցանցավոր զտիչներ, 
հեղուկ պարարտանյութերի ներարկիչներ, չափամասման սողնակներ, հակադարձ 
կափույրներ, ճնշման կարգավորիչներ, ճնշաչափեր և այլն), ստորերկրյա ցանցից 
(բաշխման գծեր, կողմնատարներ, որոնք ջուրը ղեկավարման կետից հասցնում են 
ոռոգման գոտի), վերերկրյա ցանցից (ոռոգման խողովակաշարեր, որոնք 
սարքավորված են կաթիլային ջրթողիչներով), այսպիսի համակարգերը 
դասակարգվում են ինչպես գործառնական հանգույցներ 

 

Բացառվում է` 

- 29.10.59  ենթակարգի մեքենաներին դասվող սարքերը 

28.30.60.100 Հարմարանքներ ոռոգման համար 
28.30.60.300 Հարմարանքներ շարժական, ցրցայտման և փոշիացման հանար  
28.30.60.500 Փոշարարներ և շաղացիրներ փոշու, նախատեսված գյուղատնտեսական 

տրակտորների վրա տեղակայման համար 
28.30.60.700 Հարմարանքներ գյուղատնտեսության կամ այգեգործության համար, այլ 
28.30.7 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ գյուղատնտեսության 

համար 
28.30.70 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ 

գյուղատնտեսության համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-առանց մեխանիկական շարժաբերի տրանսպորտային միջոցները հատուկ 
նախատեսված են կցող սարքերի միջոցով ուրիշ տրանսպորտային միջոցների հետ 
կցվելու համար: Կարող են լինել ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և 
կիսակցանքներ, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտեսության մեջ տարբեր բեռներ 



2082 
 

տեղափոխելու համար (անասնակեր, գոմաղբ և այլն), լրակազմվում են տարբեր 
հարմարանքներով, որոնց շնորհիվ կարող են օգտագործվել որպես գոմաղբի 
շաղացիրներ, անասնակերի թափքեր կամ արմատապտուղների տեղափոխման 
կցանքներ: 

- կցանքներ, ունեն մեկ կամ ավելի զույգ անիվներ և կցանքի համակարգ, որը 
տեղակայված է հոդակապով ամրացված առաջին անիվների վրա 

- կիսակցանքներ, որոնք ունեն ետևի անիվներ, իսկ առջևի ծայրը հենվում է քարշիչ 
տրանսպորտային միջոցի հարթակին, որի հետ միացված է հատուկ կցանքային 
սարքի միջոցով 

 

Բացառվում է` 

- ինքնաբեռնվող կցանքները, որոնց վրա մշտապես տեղակայված են խոտի, 
եգիպտացորենի և այլն հնձելու, կտրտելու, տեղափոխելու համար նախատեսված 
սարքեր և այլն (28.30.5) 

28.30.70.000 Ինքնաբեռնվող կամ ինքնաթափ կցանքներ և կիսակցանքներ գյուղատնտեսության 
համար 

28.30.8 Այլ սարքավորանք գյուղատնտեսության համար 
28.30.81 Ձվերի, մրգերի կամ այլ գյուղատնտեսական մթերքի (բացի սերմերից, 

հացահատիկայիններից և չոր լոբազգիներից) մաքրման, տեսակավորման կամ 
չափազատման մեքենաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

  
-մեքենաներ, որոնք նախատեսված են ձվերի, մրգերի, գլուխ սոխի, գազարի, լոլիկի և 
այլնի մաքրման, տեսակավորման կամ խոտանման համար: Կարող են սարքավորվել 
էլեկտրոնային սարքերով և ունենալ այլ օժանդակ սարքավորանք (ձվերի ստուգման, 
արտադրանքի պիտակավորման և այլն) 

- հնձիչներ, կոմբայններ, կալսիչներ, հավաքման և լասերի փաթեթավորման 
մեքենաներ, հակերի փաթեթավորման մամլիչներ, տեսակավորման մեքենաներ և 
այլն, երբեմն սարքավորվում են օժանդակ մեխանիզմներով (օրինակ` ժապավենային 
փոխակրիչներով, խոտի կամ ծղոտի ամբարձիչներով և շերեփային շղթաներով), 
որոնք նախատեսված են ամբարձման, բեռնման - բեռնաթափման, տեղափոխման և 
այլ գործողություններ կատարելու համար և դասակարգվում են այստեղ, եթե 
մատակարարվում են ներկայացված մեքենաների հետ 
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Բացառվում է` 

- օժանդակ մեխանիզմները, եթե դասակարգվում են առանձին (28.22.18.500) 

- մեքենաները, որոնք նախատեսված են հացահատիկի, սերմերի կամ չորացված 
լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման և խոտանման համար (28.30.86) 

- սարքերը ձվերի ստուգման համար (օվոսկոպներ) (28.30.82) 

- մասերը սարքավորանքի, դասակարգված 28.30.81 ենթակարգում (28.30.91) 

28.30.81.000 Ձվերի, մրգերի կամ այլ գյուղատնտեսական մթերքի (բացի սերմերից, 
հացահատիկայիններից և չոր լոբազգիներից) մաքրման, տեսակավորման կամ 
չափազատման մեքենաներ  

28.30.82 Կիթի ապարատներ  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կիթի մեքենաներ կամ սարքեր, որոնք բաղկացած են պտուկավոր թասակների 
խմբից, մի կողմից ճկափողով, բաբախորդի միջոցով, միանում է վակուումային 
պոմպին, իսկ մյուս կողմով միանում է կաթի հավաքման անոթին: Բաբախորդը, որը 
տեղադրված է կաթի անոթի կափարիչին, փոփոխական ճնշում է ստեղծում 
պտուկավոր թասակների և ներդրակների միջև: Փոքր ծավալի մեքենաներում կիթի 
սարքը և վակուումային պոմպը գտնվում են մի ընդհանուր հիմքի վրա: Մեծ ծավալի 
մեքենաներում մասերը առանձնացած են: Վակուումային պոմպին խողովակների 
միջոցով կարող են միանալ մի քանի կիթի սարքեր: Որոշ դեպքերում կաթը 
թասակների միջից, անմիջապես, խողովակներով հոսում է դեպի սառնարաններ կամ 
կաթի պահման անոթներ:Մեքենաների բաղկացուցիչ մասերը դասակարգվում են 
այստեղ, ինչպես բաղկացուցիչ գործառնական բլոկներ 

 

Բացառվում է` 

- սարքերը և հարմարանքները, որոնք ուղղակի կապված չեն կթման գործառույթի 
հետ (զտիչներ, սառնարանային սարքեր, պահեստարաններ, պտուկավոր 
թասակների մաքրման սարքեր, կաթատարներ և այլն), դասակարգվում են 
համապատասխան տեղերում 

- կիթի սարքերի մասերը (28.93.11) 



2084 
 

28.30.82.000 Կիթի ապարատներ  
28.30.83 Կենդանիների կերի պատրաստման սարքավորանք  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քուսպաջարդիչներ 

- մեքենաներ կաղամբի կտրտման համար և այլ մեքենաներ կանաչ տերև ունեցող 
բանջարեղենի կտրտման համար 

- պալարակտրիչներ կամ մանրեցնողներ ճակնդեղի, գազարի, կանաչ կերերի համար 
և այլն 

- ծղոտակտրիչներ, խոտկտրիչներ կամ սիլոսակտրիչներ, անկախ նրանց միացմանը 
սիլոսի տրման փոխակրիչների հետ 

- ջարդիչ մեքենաներ կերի պատրաստման համար, վարսակից կամ գարուց և այլն 

 

Բացառվում է` 

- կտրող դանակները կտրող մեքենաների, ծղոտակտրիչների և այլն (25.73.60.430 – 
25.73.60.650) 

- ճակնդեղակտրիչները արդյունաբերական տեսակի, շաքարի ճակնդեղի համար 
(28.93.17.300) 

- չորացնող կայանքները խոտի համար, ավտոկլավները կարտոֆիլի, կանաչ կերերի 
և այլնի համար (28.93.16.500) 

- մասերը մեքենաների և հարմարանքների, կերի պատրաստման համար 
(28.30.91.700) 

- բարձր արտադրողական սարքերը, տնային թռչունների փետրահանման համար 
(28.93.17) 

- սարքերը, որոնք հանդերձավորված են տեսակավորման և խոտանման 
մեխանիզմներով (28.30.81) 

- մասերը ինկուբատորների, բրուդերների և ուրիշ մեքենաների, որոնք ապահովում են 
ընտանի թռչունների խնամքը (28.30.91) 

28.30.83.000 Կենդանիների կերի պատրաստման սարքավորանք  
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28.30.84 Ճտահանման ապարատներ (ինկուբատորներ) և ճտանոցի տաքացիչներ 
(բրուդերներ) թռչնաբուծության համար  
 
կիրառելի են 28.30.83 ենթակարգի պարզաբանումները 

28.30.84.500 Սարքավորանք թռչնաբուծության համար, ինկուբատորներ և բրուդերներ 
28.30.84.530 Ինկուբատորներ և բրուդերներ 
28.30.84.550 Սարքավորանք թռչնաբուծության համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.30.85 Մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսական թռչնի խնամքի համար  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ինկուբատորներ, որոնցում օգտագործվում է էլեկտրականության կամ այլ ձևով 
ջերմային կարգի (ռեժիմ) պահպանում, հաստատուն ջերմաստիճանի տակ ձվերի 
խնամքի համար, որից հետո ճտեր են դուրս գալիս. որոշ ինկուբատորներում 
օգտագործվում են ձվերը ավտոմատ շրջելու սարքեր 

- բրուդերներ, մեծաքանակ հարմարանքներով, օգտագործվում են ճտերի բուծման 
համար, օգտագործում են տաքացման համանման եղանակներ 

- ագրեգատներ ձվերի ածման և ճտերի աճեցման համար («մարտկոցներ»), 
բազմաթիվ հարմարանքներով, սարքավորված տրման կոնքերով, տախտակամածի 
մաքրման և ձվերի հավաքման մեխանիզմներով 

- սարքեր ձվերի լուսարկման համար (օվոսկոպներ), մեխանիկական և ուրիշ 
հարմարանքներով (ներառյալ լուսաէլեկտրական ստուգիչ սարքեր), բայց առանց 
ստատիկ ստուգիչ լամպերի 

- ավտոմատ սարքեր ընտանի թռչունների փետրահանման համար (ռետինե 
մատերով, սկավառակներով կամ համակցված), եռման ջրով կամ հալված 
պարաֆինով լցված լոգնոցներով, որոնք օգնում են փետուրների և աղվամազի հեշտ 
հեռացմանը 

28.30.85.000 Մեքենաներ և սարքավորանք գյուղատնտեսական թռչնի խնամքի համար  
28.30.86 Գյուղատնտեսության, այգեգործության, անտառային տնտեսության, 

թռչնաբուծության կամ մեղվաբուծության համար սարքավորանք, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 
  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ծառերի արմատահանիչներ` սարքավորված են սեղմիչ հարմարանքներով, որոնց 
միջոցով գրկվում է ծառի բունը, իսկ արմատահանումը կատարվում է 
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հիդրավլիկական ամբարձիկի միջոցով 

- անտառահատման մեքենաներ, հիդրավլիկական մկրատներով կամ սղոցներով, 
անկախ գերանների հատման, տեղափոխման և դարսակման սարքերի 
առկայությանը, անտառահատման մեքենաներ, որոնք տեղակայվում են 
տրակտորների վրա, աշխատում են արմատահատ արորիկներով, ունեն 
աստղադիտական սլաք, որը մեծացնում է մեքենայի արտադրական 
հնարավորությունները 

- ծառատունկի մեքենաներ` սարքավորված են կոշտավորման բահերով, 
անհրաժեշտության դեպքում կարող են ծառեր տեղափոխել կարճ տարածության վրա 

- ծառաբների հեռացման համար հարմարանքներ` ունեն սկավառակային դանակներ, 
որոնք խրվում են հողի մեջ որոշակի խորության վրա 

- ճյուղերի, ձողերի հատման և այլ մեքենաներ` աշխատում են ծառը հատելուց հետո, 
օգտագործելով տաշեղ ստանալու դանակներ, տաշեղները հեռացվում են 
օդափչումով 

- խոշոր եղջյուրավոր անասունների, ձիերի, խոզերի և այլ գյուղատնտեսական 
կենդանիների ավտոմատ խմոցներ 

- խոշոր եղջյուրավոր անասունների, ձիերի, խոզերի և այլնի ավտոմատ լվացման 
համար կոնքեր, բաղկացած մետաղական պահեստարանից, որն ունի կախովի 
թիթեղ, երբ անասունը մռութով հպվում է թիթեղին, ապա ջուրը թափվում է 

- մեխանիկական մեքենաներ ոչխարների խուզման համար 

- մեքենաներ սերմերի չոր ախտահանման համար, կազմված են մեկ կամ մի քանի 
ճոռերից և պտտվող մետաղական թմբուկից, որի մեջ սերմերը պատվում են 
միջատասպան և սնկասպան փոշիներով 

- աղացներ պարարտանյութերի մանրեցման համար կամ խառնուրդների 
պատրաստման համար 

- մեքենաներ պտղատու ծառերի և գինի պատրաստելու պտուղներ ունեցող ծառերի 
ոստերը կտրտելու համար  

- մեքենաներ կանաչ ցանկապատերի կտրտման համար 

- հարմարանքներ աճեցման համար, եթե մատակարարվում են մեխանիկական 
միջոցներով (պոմպեր, շարժիչներ կամ օդափոխիչներ) կամ տաքացնող 
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սարքավորանքով հանդերձավորված 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մեղվաբուծության մեջ, մեղրի մամլիչներ, 
մեղրախորիսխի ձևավորման մեքենաներ և այլն 

Բացառվում է` 

- հասարակ ձեռքի մկրատները բրդի խուզման համար (28.61.13.700 կամ 27.51.22) 

- օդաճնշակային կամ «փչումով» ամբարձիչները, արմատահանման կարապիկները, 
ծառերի, գերանների բեռնման քարշակիչները և այլն, ուրիշ սարքավորանքը 
բարձրացման, տեղափոխման, բեռնման-բեռնաթափման համար (29.22.11 – 29.22.14, 
29.22.17) 

- մեքենաները ծառատունկի փոսեր փորող, մղանները (բուլդոզեր) և հատուկ 
մղանները նախատեսված անտառահատման կամ հատման տեղերի մաքրման 
համար (29.52.21.300, 29.52.12.300) 

- մեքենաները փայտի տաշեղի ստացման (28.95.11) 

- տրակտորները, հատուկ նախատեսված գերանների քարշակման համար 
(սկիդերներ), որոնք սարքավորված են մեխանիկական կարապիկով (29.31.2) 

- մասերը մեքենաների, որոնք կիրառվում են անտառային տնտեսությունում և 
դասակարգված են 29.32.65.300 ստորադիրքում (29.32.70.700)  

- չսարքավորված, հասարակ խցերը, որոնք նախատեսվում են աճեցման համար, 
դասակարգվում են պատրաստման նյութին համապատասխան 

- մեխանիկական հարմարանքները հեղուկների կամ փոշիների շաղացրման, ցրման 
կամ ցրցայտման համար (29.32.4) 

- հակակարկտային թնդանոթները (25.40.12) 

28.30.86.300 Մեքենաներ և սարքավորանք անտառային տնտեսության համար 
28.30.86.400 Ավտոմատ խմոցներ 
28.30.86.500 Մեքենաներ անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության (այգեգործության, 

թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) համար, այլ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

28.30.86.510 Կերամաններ և խմոցներ կենդանիների համար 
28.30.86.530 Սարքավորանք կենդանիների աճեցման համար, այլ 
28.30.86.550 Բեռնաթափիչներ սիլոսի 
28.30.86.570 Սարքավորանք պահեստի, ապասարվող (ապամոնտաժվող), գյուղատնտեսական 

արտադրանքի պահման համար 
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28.30.86.590 Մեքենաներ անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության (այգեգործության, 
թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) համար, այլ, չներառված 
28.30.6 կարգի ուրիշ խմբավորումներում 

28.30.9 Գյուղատնտեսության համար սարքավորանքի մասեր. գյուղատնտեսության և 
անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Բացառվում է` 

- հանգարների, ջերմոցների և գյուղատնտեսական կառույցների տեղադրման 
ծառայությունները (25.12.99) 

28.30.91 Բերքահավաքի և կալսի համար մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.30.91.000 Բերքահավաքի և կալսի համար մեքենաների մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

28.30.92 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման սարքավորանքի մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հեծաններ (առեղներ), նախախոփիկներ, խոփեր, խոփաթևեր, սկավառակային 
դանակներ, այդ թվում ալմաստի եզրերով, գութանների աշխատանքային գործիքներ 
և կուլտիվատորների ու քաղհանի ուրագների ատամներ (կոշտ և զսպանակային) 

- ատամներ, թմբուկներ և սկավառակներ տափանների, հարթ գրտնակներ, օղեր և 
մասեր գլդոնների 

- բաշխիչ մեխանիզմներ ցանիչների, տնկիչների և սածիլատնկիչ մեքենաների, 
պարարտանյութերի շաղացիրների  

- խոփեր, ատամներ, սկավառակներ և այլ աշխատանքային գործիքներ 
մեխանիկական մարկեղների 

28.30.92.000 Բնահողի նախապատրաստման և մշակման սարքավորանքի մասեր  
28.30.93 Գյուղատնտեսության համար այլ մեքենաների և սարքավորանքի մասեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հնձիչների կամ հավաքող մեքենաների կտրող սարքեր, ամբարձման մեխանիզմներ 
և ատամներ 

- սիզամարգահնձիչների կան խոտհնձիչների կտրիչ սարքին շարժում հաղորդող, 
ճոճվող միացման քարշեր 
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- հատիկամաքրիչներ, ծղոտացնցիչներ, անջատիչներ, քերիչներ, հարթակներ և 
կապիչ մեխանիզմներ հավաքման - փաթեթավորման մեքենաների համար 

- հարմարանքներ լասադարսիչների 

- կափարիչներ կտրող սարքերի 

- կալսիչ թմբուկներ, հակակալսիչ թմբուկներ, ծղոտացնցիչ հարթակներ, ծղոտի 
արտանետիչներ և այլն, հատիկահավաք կոմբայնների կամ հնձիչների 

- խոփիկներ, ատամներ, եղաններ և ուրիշ գործիքներ կարտոֆիլ կամ ուրիշ 
արմատապտուղներ հավաքող մեքենաների 

- թմբուկներ և եղաններ խոտացնցիչների 

- ատամներ, ամբարձիչ մեխանիզմներ մեխանիկական փոցխերի 

- քերիչներ և փոցխեր հակերի հավաքման և փաթեթավորման համար  

28.30.93.300 Մասեր սարքավորանքի, թռչնաբուծության, ինկուբատորների և բրուդերների, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում (28.30.83-28.30.86 ենթակարգերի) 

28.30.93.600 Մասեր մեքենաների անտառային տնտեսության և գյուղատնտեսության 
(այգեգործության, թռչնաբուծության, մեղվապահության, շերամապահության) 
համար, այլ, 28.30.84 և 28.30.85 ենթակարգերի 

28.30.94 Կիթի ապարատների և կաթի մշակման սարքավորանքի մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անոթներ, կափարիչներ, բաբախիչներ, ծծակավոր թասակներ և այլ սարքեր կիթի 
մեքենաների համար 

- տակառներ կարագի հարման համար 

- հոլովակներ և սեղաններ լավորակ կարագ ստանալու համար 

- կաղապարներ կարագի և պանրի կաղապարման համար 

 

Բացառվում է` 

- կոշտ միջադիրները և այլն (22.19.73)  

28.30.94.000 Կիթի ապարատների և կաթի մշակման սարքավորանքի մասեր, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
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28.30.99 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.30.99.000 Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.4 Մետաղամշական մեքենաներ և հաստոցներ 
28.41 Մետաղամշակման սարքավորանք 
28.41.1 Մետաղամշակման լազերային հաստոցներ և համանման հաստոցներ. մշակող 

կենտրոններ և համանման տեսակի հաստոցներ 
28.41.11 Մետաղամշակման հաստոցներ լազերային, անդրաձայնային և համանման 

եղանակներով մշակման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- հաստոցները օգտագործվում են ցանկացած նյութի կաղապարման և մակերևույթի 
մշակման համար: Մշակում են նյութը հեռացնելով, կատարում են այնպիսի 
գործողություններ, որ կատարում են հաստոցները հասարակ կտրող գործիքով և 
օգտագործում են մշակման թվարկվող եղանակները` լազերային, այլ լուսային 
ճառագայթով կամ ֆոտոնային ճառագայթով, անդրաձայնով, էլեկտրական 
պարպումով, էլեկտրոնային ճառագայթով, իոնային ճառագայթով կամ պլազմային 
աղեղով, էլեկտրաքիմիական եղանակով: 

- հաստոցներ լազերային, էլեկտրոնաճառագայթային, իոնաճառագայթային և այլ 
ճառագայթային` գայլիկոնման հաստոցներ (մետաղներ, կիսահաղորդչային 
բյուրեղներ, քարեր ժամացույցի համար և այլն), մետաղահատ և այլ կարծր նյութերի 
հատման հաստոցներ, տարբեր գերկարծր նյութերի վրա փորագրման հաստոցներ, 
մեքենաներ, մեկուսատախտակների վրա էլեկտրական ռեզիստորների լազերային 
ենթալարման համար (լազերային ճառագայթի միջոցով հանվում է էլեկտրահաղորդիչ 
նյութի շերտ, շերտերն այնքան են հանվում, մինչև ստացվում է դիմադրության 
անհրաժեշտ մեծություն) 

- հաստոցներ անդրաձայնային` բաղկացած են անդրաձայնային թրթռման 
ենթարկվող մամլամատից և կախույթի վիճակում գտնվող հղկանյութից, կարող են 
ունենալ հղկանյութի շրջապտտման համակարգեր. կատարում են հետևյալ 
գործողությունները` կիսահաղորդչային չիփերի (բյուրեղներ) հատում, ինտեգրալային 
սխեմաների խեցեղեն հարթակների հատում կամ գայլիկոնում, ալմաստների, 
ցեմենտիտային մամլամատերի կամ դրոշմների մշակում, բյուրեղների գայլիկոնում 
կամ կաղապարում, փորագրում ապակու վրա, ֆրեզում, միջաձգում, ծակատում կամ 
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ողորկում 

- հաստոցներ էլեկտրաէրոզիոն` հաստոցներ , որտեղ մշակվող մետաղը տեղադրվում 
է երկու մետաղական էլեկտրոդների արանքում (մշակումը կատարվում է շատ կարճ 
տևողության և մի քանի հարյուր հազար Հց հաճախության էլեկտրական 
պարպումների միջոցով), նաև բարձր հաճախության պարպման մետաղահատ 
հաստոցներ  

- հաստոցներ էլեկտրաքիմիական մշակման, երբ նյութը հեռացվում է 
էլեկտրատարրալուծման շնորհիվ` արտադրատեսակը (անոդ) և մշակող գործիքը 
(կատոդ) հաղորդիչ են, որոնք ընկղմվում են ընտրված էլեկտրոլիտի մեջ, որն 
ապահովում է մշտական անոդային լուծումը, և բացառում կատոդային նստվածքը  

- հաստոցներ էլեկտրաքիմիական մշակման` սարքեր էլեկտրոլիտիկ ողորկման կամ 
հղկման, օգտագործվում են մանրադիտակային և մետաղագործական վերլուծության 
համար նախատեսված նմուշների մշակման համար 

- հաստոցներ էլեկտրաքիմիական մշակման` էլեկտրոլիտիկ սրման հաստոցներ, 
օգտագործվում են կտրող գործիքների սրման, ակոսահանման, բյուրեղների 
մանրեցման կամ ցեմենտիտային թիթեղների հատման համար, օգտագործում են 
հղկող սկավառակներ 

- հաստոցներ էլեկտրաքիմիական մշակման` մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
տարբեր տեսակի ժանանիվներից, լուծման միջոցով, ծլեպների հեռացման համար 

- հաստոցներ էլեկտրաքիմիական մշակման` մեքենաներ հարթ մակերևույթների 
ճշգրիտ ողորկման կամ հղկման համար 

- հաստոցներ էլեկտրոնաճառագայթային, որոնցում տարրերի շատ փոքր 
մակերևույթներ ենթարկվում են կատոդի ճառագայթած էլեկտրոնների ռմբակոծմանը, 
որն ուժեղացվում է հզոր էլեկտրական դաշտով և կիզակետող մագնիսական 
համակարգով կամ էլեկտրաստատիկ ոսպնյակներով  

- հաստոցներ իոնաճառագայթային, որոնցում ճառագայթը ներգործում է անընդհատ, 
այլ ոչ իմպուլսաձև, ինչպես լազերում 

- հաստոցներ պլազմային մշակման, որոնցում նյութի մշակումը կատարվում է 
պլազմային աղեղի ազդեցության տակ, որն ստացվում է բարձր լարվածության 
մագնիսական իմպուլսային գեներատորի տված էլեկտրական հոսանքի հետևանքով 
գազի իոնացումից. ապահովում են կտրման բարձր արագություն 

- հաստոցներ չոր խածատման կիսահաղորդչային նյութերի` մաս են կազմում 



2092 
 

կիսահաղորդչային թիթեղների արտադրության համար օգտագործվող 
սարքավորանքի, օգտագործում են ռադիոհաճախությունների տարբեր 
ընդգրկույթներ (100-ից մինչև 450 կՀց, 13,65 մՀց), միկրոալիքներ (2,45 կՀց), 
մուտքային էներգիայի հաճախության ընտրությունը կարող է ազդել պլազմայի 
արդյունարար իոնային էներգիայի վրա. կիրառվում են չոր խածատման վերաբերվող 
յուրահատուկ տերմիններ` պլազմային խածատում զուգահեռ թիթեղով, խածատում 
ռեակտիվ իոններով, խածատում մագնիսային ղեկավարման իոնային ճառագայթով, 
ձայնային խածատում էլեկտրոնային ցիկլոտրոնի վրա, այս տերմինները նկարագրում 
են տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր պահվածքի 
գազային պլազմաներ ստանալու համար 

 

Բացառվում է` 

- անդրաձայնային սարքերը մաքրման համար (28.99.20) 

- մեքենաներն ու սարքերը զոդման, կարծր զոդման կամ եռակցման համար, անկախ 
նրանց կտրելու կարողությունից (27.90.31) 

- մեքենաները նյութերի մեխանիկական հատկությունների ստուգման համար 
(26.51.62) 

- մասերը հաստոցների, որոնք դասակարգված են 28.41.11.11 ենթակարգում 
(28.41.40) 

28.41.11.100 Հաստոցներ աշխատող լազերային կամ ուրիշ լուսային և ֆոտոնային ճառագայթման 
գործընթացների օգտագործմամբ 

28.41.11.300 Հաստոցներ անդրաձայնային 
28.41.11.500 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների օգտագործմամբ 
28.41.11.530 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների օգտագործմամբ, 

թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
28.41.11.550 Հաստոցներ աշխատող էլեկտրապարպումային գործընթացների օգտագործմամբ, 

առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 
28.41.11.700 Հաստոցներ, աշխատող էլեկտրաքիմիական մշակմամբ, էլեկտրոնային, իոնային 

ճառագայթով կամ պլազմային աղեղով մշակմամբ 
28.41.12 Մշակող կենտրոններ, ագրեգատային հաստոցներ, բազմադիրքային հաստոցներ 

մետաղների մշակման համար  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- մետաղամշակող հաստոցներ, որոնք մի տարրի կամ արտադրատեսակի վրա 
կարող են կատարել մի քանի մեխանիկական գործողություններ, հետևյալ 
եղանակներով` կտրող գործիքի ավտոմատ փոխարինում, համաձայն մեխանիկական 
մշակման ծրագրի, տարբեր ագրեգատային գլխիկների ավտոմատ օգտագործում մի 
դիրքով ամրացված տարրի մշակման համար, մշակվող տարրի ավտոմատ 
փոխանցում մի ագրեգատային գլխիկից մյուսին (բազմադիրքային ավտոմատ-
հաստոցներ): 

- մշակող կենտրոններ` առանձին հաստոցներ են, որոնց վրա կատարվում են բոլոր 
տեսակի մեխանիկական գործողությունները, բավարարում են երկու պահանջների` 
պետք է կատարեն մեխանիկական մշակման տարբեր գործողություններ և 
ապահովեն կտրող գործիքի ավտոմատ փոխարինում, համաձայն մեխանիկական 
մշակման ծրագրի. կարող են համալրվել լրացուցիչ և օժանդակ սարքերով (գործիքի 
փոխարինման սարք, կտրիչ գործիքների պահունակներ, փոխարինվող 
մեխանիզմների հավաքման համակարգեր) 

- հաստոցներ ագրեգատային` միադիրքային, բազմագործառնական հաստոցներ են, 
որոնցում մշակվող տարրը ամրացվում է հաստատուն դիրքում, իսկ գլխիկները 
տեղաշարժվում են, համապատասխան մշակման գործողության. գլխիկները 
համարվում են այն հաստոցների մասեր, որոնց վրա տեղադրված են և 
օգտագործվում են կտրող գործիքի ամրացման, ուղղորդման և շարժելու համար 
(պտտում, առաջ քաշում, հակառակ ուղղությամբ տեղաշարժում և այլն), պտտվող 
գլխիկը պարունակում է էլեկտրաշարժիչ, իսկ հետադարձ-առաջընթաց 
տեղափոխման գլխիկները ունենում են հիդրավլիկական գլան, երկու տեսակները 
կարող են համակցվել, դրանց թվին են պատկանում միադիրքային ավտոմատ-
հաստոցները, որոնք կատարում են մեխանիկական մշակման մեկ կամ մի քանի 
գործողություններ և օգտագործում են երկու և ավելի ագրեգատային գլխիկներ 

- հաստոցներ ագրեգատային բազմադիրքային, որոնք պետք է բավարարեն երեք 
պայմանների` պետք է կատարեն մեխանիկական մշակման մի քանի գործողություն, 
պետք է ապահովեն մշակվող տարրի ավտոմատ մատուցում կտրող գործիքին և 
սարքավորված լինեն տարբեր ագրեգատային գլխիկներով (գլխիկները կարող են 
տեղադրվել շրջանաձև կամ ուղիղ գծով, և մշակվող տարրը մի դեպքում շրջանաձև 
շարժվելով, մյուս դեպքում ուղիղ շարժվելով, հերթականորեն մշակվում է տարբեր 
գլխիկների կողմից) 

- մշակող կենտրոններ, որոնցում հանդերձանքը տեղակայված է բացառապես 
հորիզոնական իլում և արտադրատեսակը կտրվում է կողքից 

- մշակող կենտրոններ, որոնցում մշակումը կատարվում է արտադրատեսակի վերևից 
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- համակցված կենտրոններ, որոնք ունեն և հորիզոնական, և ուղղահայաց իլեր  

- կենտրոններ, որոնք օգտագործում են հոդային գլխիկներ 

Բացառվում է` 

- 28.41.11, 28.41.21, 28.41.22, 27.90.31 ենթակարգերի հաստոցները 

- դասակարգված 28.41.12 ենթակարգի հաստոցների մասերը (28.41.40) 

- հաստոցները, որոնք կատարում են մեխանիկական մշակման մեկ գործողություն, 
օգտագործելով մեկ կամ մի քանի կտրող գործիքներ, որոնք աշխատում են կամ 
միաժամանակ կամ հաջորդաբար, օրինակ` բազմաիլային գայլիկոնիչ հաստոցները 
կամ ֆրեզիչ հաստոցները մի քանի ֆրեզով (28.41.21 – 28.41.23) 

- բազմագործառնական հաստոցները (գայլիկոնման, ներտաշման, 
պարուրակահանման, ֆրեզիչ), որոնցում կտրող գործիքները ավտոմատ չեն 
փոխարինվում (28.41.21 – 28.41.23) 

- հաստոցները, որոնք մի քանի գլխիկների օգնությամբ կատարում են մի մշակման 
գործողություն կամ մշակման մի քանի գործողություններ կատարում են մի գլխիկի 
օգնությամբ 

- ավտոմատ հաստոցային գծերը, որոնք բաղկացած են տարբեր հաստոցներից և 
կապված են մշակվող տարրերը մատուցող փոխակրիչով  

- ճկուն արտադրական համակարգերը, որոնք բաղկացած են մի քանի տարբեր, 
ծրագրային ղեկավարման հաստոցներից կամ մի քանի խումբ հաստոցներից, 
ավտոմատ ղեկավարման սարքերով և այլն 

28.41.12.200 Կենտրոններ մշակող, հորիզոնական 
28.41.12.400 Կենտրոններ մշակող, ուղղահայաց 
28.41.12.500 Հաստոցներ ագրեգատային, մետաղների մշակման համար, միադիրքային 
28.41.12.700 Հաստոցներ ագրեգատային, մետաղների մշակման համար, բազմադիրքային  
28.41.2 Խառատային, ներտաշման, ֆրեզիչ հաստոցներ մետաղների մշակման համար 

28.41.21 Խառատային մետաղահատ հաստոցներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- հաստոցներում մետաղը մշակվող նյութից հեռացվում է պտտվող կտրող գործիքով 
(պտտվում է և կտրող գործիքը և մշակվող տարրը), հաստոցները տեղադրվում են 
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հատակին, հենոցին, պատին կամ ուրիշ մեքենաների վրա, սարքավորված են 
հիմքային սալով, ամրացնող սարքով, նեցուկով և այլն: 

- խառատային հաստոցներ, ավտոմատ և ոչ ավտոմատ, որոնց թվում են 
խառատային-պտուտակահան, կարուսելային, խառատա-դարձուկային, կրկնակի 
ուղղորդիչ դարձուկային գլխիկներով, խառատա-դարձուկային, կրկնօրինակման 
հաստոցներ 

- կենտրոնաշարժաբերով խառատային հաստոցներ, լիսեռների և այլնի 
միաժամանակյա, երկկողմանի մշակման համար 

- մետաղի հեռացման համար պտտվող կենտրոններ 

- հատուկ խառատա-սրիչ հաստոցներ, քերթիչ-ներտաշ հաստոցներ, լիսեռների 
տաշման և համապիտանի (ունիվերսալ) խառատային հաստոցներ  

- թվային ծրագրային ղեկավարումով հաստոց` գործողություն կատարում է թվերի 
տեսքով կոդավորված հրամաններից կազմված ծրագրի հիման վրա (մուտքի 
տվյալները, ղեկավարող համակարգի միջոցով, վերածվում են մեքենայի 
մեխանիկական շարժումների, տվյալները կարող են մուտքագրվել ձեռքով կամ 
ծակոտաքարտերի, ծակոտաժապավենի, մագնիսական ժապավենի և այլն 
օգնությամբ), ունեն շարժվող տարրերի դիրքի և տեղաշարժման չափիչ համակարգեր 
(տվիչներ), որոնք տեղադրվում են ենթակիրի, սեղանի, ընթացային պտուտակի և այլ 
շարժական տարրերի վրա, ղեկավարման բլոկ, որը ներկառուցված է մեքենայի մեջ, 
իսկ մեծ մեքենաների դեպքում իրականացված է առանձին հարթակի կամ 
պահարանի և այլն ձևով 

 

Բացառվում է` 

- խառատային-ճմլման հաստոցները, որոնք աշխատում են մետաղի ձևափոխման 
սկզբունքով (28.41.34) 

- հաստոցները, որոնք դասակարգված են 28.41.11, 28.41.12, 28.24.11ենթակարգերում 
և 28.41.23 ստորադիրքերում  

- փորձարարական մեքենաները և սարքերը (26.51.62) 

- մասերը հաստոցների, որոնք դասակարգված են 28.41.21 

28.41.21.200 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ 
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28.41.21.230 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, բազմանպատակային (կենտրոններ մշակող) 

28.41.21.270 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ. ավտոմատներ 

28.41.21.290 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ. այլ 

28.41.21.400 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցներից) 

28.41.21.430 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցներից), կենտրոնական (համապիտանի խառատային-
պտուտակահատ և բազմակտրիչային) 

28.41.21.470 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցներից). ավտոմատներ 

28.41.21.490 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, հորիզոնական (բացի թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցներից). այլ 

28.41.21.600 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ 

28.41.21.630 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, բազմանպատակային 

28.41.21.690 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային, ուղղահայաց, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, այլ 

28.41.21.900 Հաստոցներ մետաղահատ խառատային (բացի թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
հաստոցներից), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.41.22 Գայլիկոնիչ, ներտաշման կամ ֆրեզիչ մետաղահատ հաստոցներ. մանեկահատ և 
պարուրակահատ մետաղամշակման հաստոցներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 

 - հաստոցները նախատեսված են գայլիկոնման, ներտաշման, ֆրեզման, ներքին և 
արտաքին պտուտակատաշման, մետաղահատման համար, ունեն ուժային 
շարժաբեր, (ձեռքի կամ ոտքի շարժաբեր ունեցող համանման հաստոցները նույնպես 
դասակարգվում են այստեղ), 25.73.30.730 ենթադիրքում և 28.24.11 ենթակարգում 
դասակարգված ձեռքի գործիքներից տարբերվում են նրանով, որ նախատեսված են 
հատակին, դազգահին, ուրիշ մեքենայի վրա կամ պատին տեղակայվելու համար, 
հետևապես կահավորված են տեղադրման սալով, ամրացնող շրջանակով և այլն: 

- գայլիկոնային հաստոցներ` նախատեսված են արտադրատեսակի վրա, գայլիկոնով, 
տարբեր տեսակի գլանային անցքեր փորելու համար. արտադրատեսակը անշարժ է, 
իսկ գայլիկոնը պտտվում է և տրվում դեպի արտադրատեսակը, կան նաև հակառակ 
գործողության հաստոցներ, որոնցում պտտվում է արտադրատեսակը և կան 
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համակցված տեսակի հաստոցներ (այս տեսակի հաստոցների թվին են պատկանում 
մեկ իլանոց, շառավղային, բազմաիլային գայլիկոնային հաստոցները) 

- ներտաշման հաստոցներ` նախատեսված են անցքերի մակերևույթների ճշգրիտ 
մշակման համար (օրինակ` մխոցային ներքին այրման շարժիչների գլանների 
մակերեսները). ներտաշումը լինում է գլանական, կոնական կամ գնդաձև, այս 
հաստոցների թվին են պատկանում ուղղահայաց ներտաշման և հորիզոնական 
ներտաշման հաստոցները, շարժական կամ անշարժ կանգնակներով, բազմաիլային 
ներտաշ գլխիկներով հաստոցներ, սնամեջ լիսեռների ներքին մակերևույթի մշակման 
հաստոցներ, ֆրեզիչ-ներտաշող հաստոցներ (28.41.22.150 և 28.41.22.550), որոնք 
հանդերձավորված են համակցված իլով (երկու համառանցք իլեր, որոնք կարող են 
աշխատել մեկը մյուսից անկախ) և այլն  

- ֆրեզիչ հաստոցներ, որոնք պտտվող ֆրեզով մշակում են հարթ կամ տրամատային 
մակերևույթներ, լինում են հորիզոնական, ուղղահայաց, հորիզոնա-ուղղահայաց 
ֆրեզիչ հաստոցներ, կարգավորվող գլխիկներով, երկայնակի-ֆրեզիչ հաստոցներ, 
գլանաձև և պարուրակերպ ատամներով անիվներ, ակոս և երեսակ տաշող 
հաստոցներ, պատճենահան-ֆրեզիչ (պանտոգրաֆի հետ) հաստոցներ 

- հաստոցներ ներքին պարուրակի ակոսահանման և հաստոցներ արտաքին 
պարուրակի ակոսահանման, oգտագործվում են մանեկների և 28.41.22 ենթակարգում 
դասակարգվող պտուտակների արտադրության մեջ,  

- ագրեգատային հաստոցներ` կատարում են նույն գործողությունները, բայց 
ամրացված հիմք չունեն, կազմված են շրջանակից, որի վրա ամրացված են և 
կտրիչաբռնիչը և ուղղորդիչներից, համապատասխան տեղակայումից հետո, կարող 
են կատարել հետադարձ-առաջընթաց կրկնվող շարժումներ. արտադրատեսակը 
տեղադրվում է համապատասխան հարմարանքի մեջ, ագրեգատային հաստոցից 
անկախ, որը տեղաշարժվում է հորիզոնական հարթության մեջ և կատարում 
գայլիկոնում, ներտաշում և այլն  

- բարձակա-ֆրեզիչ հաստոցներ` բնութագրվում են բարձակի առկայությամբ, 
բաղկացած է հորիզոնական տարրերից, որոնք ուղղահայաց տեղաշարժվում են 
կանգնակի (համուղղիչ) վրայով 

 

Բացառվում է` 

- խառատային հաստոցները, որոնք որպես օժանդակ կամ լրացուցիչ գործողություն, 
կարող են կատարել ներտաշում (28.41.21) 
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- հաստոցները, որոնք կարող են կտրել ցանկացած նյութ, օգտագործելով լազեր կամ 
ուրիշ լուսային և ֆոտոնային ճառագայթ կամ օգտվում են անդրաձայնային, 
էլեկտրապարպման, էլեկտրաքիմիական, պլազմա-աղեղային գործընթացներից և 
այլն (28.41.11) 

- խառատային մետաղահատ հաստոցները (28.41.11) 

- 28.41.23.500 – 28.41.23.890 խմբավորումների ռանդող և այլ մետաղահատ 
հաստոցները  

- օդաճնշական կամ ներկառուցված ոչ էլեկտրական շարժիչով ձեռքի գործիքները 
(28.24.11) 

- ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքները 
(28.24.11) 

- 26.51.62 ենթակարգի մեքենաները և փորձարարական կայանքները 

- մասերը հաստոցների, որոնք դասակարգված են 28.41.22 ենթակարգում  

28.41.22.100 Հաստոցներ մետաղահատ գայլիկոնիչ, բարձակա-ֆրեզիչ, թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ 

28.41.22.130 Հաստոցներ մետաղահատ, գայլիկոնիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
28.41.22.170 Հաստոցներ մետաղահատ, բարձակա-ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
28.41.22.200 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, այլ 
28.41.22.230 Հաստոցներ մետաղահատ, գործիքային ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 

28.41.22.250 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

28.41.22.300 Հաստոցներ ագրեգատային, գծային շարվածքի և հաստոցներ մետաղահատ, 
գայլիկոնիչ, այլ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 

28.41.22.330 Հաստոցներ ագրեգատային, գծային շարվածքի, գայլիկոնիչ, ներտաշիչ, ֆրեզիչ, 
արտաքին և ներքին պարուրակների ակոսահատման համար 

28.41.22.350 Հաստոցներ մետաղահատ, գայլիկոնիչ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման  
28.41.22.400 Հաստոցներ մետաղահատ, ներտաշիչ, ներտաշ-ֆրեզիչ, թվային ծրագրային 

ղեկավարմամբ  
28.41.22.600 Հաստոցներ մետաղահատ, ներտաշիչ, ներտաշ-ֆրեզիչ, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման  
28.41.22.700 Հաստոցներ մետաղահատ, բարձակա-ֆրեզիչ, առանց թվային ծրագրային 

ղեկավարման 
28.41.22.800 Հաստոցներ մետաղահատ, ֆրեզիչ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 
28.41.23 Հաստոցներ ծլեպների հանման համար. սրման, հղկման և մետաղների 

մաքրամշակման համար այլ հաստոցներ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- հաստոցներ, սովորաբար մեխանիկական շարժաբերներով, որոնք նախատեսված 
են մետաղի, մետաղախեցեղենի, կերմետի մաքրամշակման համար, աշխատում են 
հեսանաքարերի, հղկանյութերի, ողորկման նյութերի և այլ միջոցներով, մետաղի կամ 
ուրիշ նյութերի հեռացման սկզբունքով («ողորկման նյութեր» հասկացությունն այստեղ 
օգտագործվում է ողորկման սկավառակների, ողորկման խոզանակների և 
բարձիկների բնութագրման համար): 

 Թվային ծրագրային ղեկավարում ունեցող հաստոցների համար կիրառելի են 
29.42.21 ենթակարգի պարզաբանումները: 

- մեքենաներ ծլեպների հանման համար` օգտագործվում են կոպտամշակ 
ձուլվածքները, մետաղների կտրվածքի կոպիտ եզրերը մետաղական խոզանակներով 
կամ ողորկանյութերով մշակելու համար 

- սրման հաստոցներ, այդ թվում մետաղախեցեղենի ողորկման կամ կարծր 
մետաղներից պատրաստված գործիքների ծայրապանակների հղկման հաստոցները 

- հղկման հաստոցներ տարբեր տեսակների (շրջանային հղկման, ներքին հղկման, 
անկենտրոն հղկման, հարթահղկման, պարուրակահղկման հաստոցներ, 
կափույրների հղկման հաստոցներ), որոնց խնդիրն է ուրիշ հաստոցների վրա 
կատարված մշակումը հասցնել տրված աստիճանի մաքրության. հարթաողորկման 
հաստոցներ, որոնք հանդերձավորվում են չափիչ և չափանշիչ սարքերով (գծային 
հետևման հարմարանքներ, որոնց ճշտության աստիճանը չի գերազանցում 0,01 մմ, 
առաջաձգական (պրոեկցիոն). պրոֆիլաչափեր, որոնք նախատեսված են մշակման 
ընթացքի հետևման համար. սարքեր, որոնք սահմանափակում են կտրիչաբռնիչների 
կամ արտադրատեսակի բռնիչների ընթացքը կարգավորող մեխանիզմի միջոցով. 
հոնինգային մեքենաների և վերջնամշակման հաստոցների ստուգիչ և ղեկավարող 
էլեկտրոնային սարքեր) 

- ներհղկող հաստոցներ` օգտագործվում են արտադրատեսակների ներքին գլանային 
մակերևույթների մշակման համար 

- անկենտրոն հղկող հաստոցներ` օգտագործվում են արտադրատեսակների 
արտաքին գլանային մակերևույթների մշակման համար, արտադրատեսակը 
ամրացված չէ և գտնվում է պտտվող, հղկող սկավառակի և տանող սակավառակի 
միջև, անհրաժեշտ տրամագիծը որոշվում է հղկող և տանող սկավառակների միջև 
եղած հեռավորությունով 
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- համապիտանի հղկող հաստոցներ, որոնք ներքին և անկենտրոն հաստոցների 
համակցություն են, կարող են մշակել գլանային ներքին և արտաքին մակերևույթներ 

- հոնինգային և լապինգավորման հաստոցներ, ճշգրիտ կցորդման մակերևույթներ 
ստանալու համար 

- ողորկման հաստոցներ` մանրակների մակերևույթի վերջնամշակման համար 

- փորագրման հաստոցներ 

- հաստոցներ երկայնակի-տաշող` նախատեսված են արտաքին հարթության կամ 
հատույթի մշակման համար, մշակումը կատարվում է միակ կտրող եզր ունեցող 
գործիքով, որն անշարժ է, իսկ նախապատրաստվածքը դրված է հետադարձ - 
առաջընթաց շարժում կատարող սեղանի վրա, մեծ, եզրատաշ հաստոցների 
սեղանները անշարժ են, օգտագործվում են երկար արտադրատեսակների (ռելս) 
մշակման համար. որոշ երկայնակի-տաշող հաստոցներ հանդերձավորվում են մեկ 
կամ երկու օժանդակ կամ լրացուցիչ ֆրեզիչ ենթակիրներով, որոնք փոխարինում են 
նույն քանակության տաշող ենթակիրներին, այս հաստոցները կոչվում են «տաշող-
ֆրեզիչ» և համարվում են տաշող, չնայած կարող են փոքրացնել սեղանի 
արագությունը և կատարել ֆրեզման աշխատանք (չշփոթել երկայնակի-ֆրեզիչ կամ 
դարպասային-ֆրեզիչ հաստոցների (29.42.23) hետ, որոնք տեսքով նման են դրանց, 
բայց ունեն, միայն, ֆրեզիչ ենթակիրներ), տաշող ենթակիրներից բացի կարող են 
հանդերձավորվել մեկ կամ մի քանի հղկող սայլակներով. որոշ հաստոցներ, 
միաժամանակ, հանդերձավորվում են տաշող, ֆրեզող ենթակիրներով և հղկող 
սայլակներով, երբեմն էլ հանդերձավորվում են թործման (փորման) 
հարմարանքներով 

- թործման հաստոցներ, աշխատում են տաշման սկզբունքով. մշակվող տարրն 
անշարժ է, իսկ գործիքը կատարում է հետադարձ-առաջընթաց շարժում ուղղահայաց, 
երբեմն թեք հարթությամբ. տարբերվում են` թործող հաստոցներ, որոնց սայլակների 
ընթացքը կարճ է և անցքահատ հաստոցներ, որոնք օգտագործվում են կարճ 
ժամանակում հաստ արտադրատեսակից մեծ քանակության նյութի հեռացման 
համար, ուղղահայաց թործման հաստոցներ, զուգահեռ սահուղիներով հաստոցներ, 
հաստոցներ ակոսների փորման համար 

- միջաձգման հաստոցներ, որոնց գործիքը միջաձգվում կամ հրվում է մանրակի 
վրայով կամ անցքի միջով, մակերևույթի մշակման, տաշման համար, տարբերվում են 
հորիզոնական և ուղղահայաց միջաձգման հաստոցներ հասարակ սահուղիներով, 
կրկնակի մեքենաներ, որոնք ունեն երկու սահուղիներ, որոնցից ամեն մեկն ունի իր 
միջաձգիչը և միջաճնշիչ մամլիչներ, որոնք ուղղահայաց մեքենաներ են և ազդում են 
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գործիքի վրա ճնշման միջոցով 

- ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ և վերջնամշակիչ հաստոցներ` գլանային կամ 
կոնային արտադրատեսակներից ատամնավոր անիվների պատրաստման 
հաստոցներ, որոնք հիմնականում կատարում են մոդուլի ֆրեզում (օգտագործվում է 
սկավառակային կամ կոնական ֆրեզ), վերարտադրական հատում, որի ժամանակ 
ժանանիվի ատամները տաշվում են, շրջագլային հատում, որը թույլ է տալիս հատել 
արտաքին և ներքին, ուղիղ, պարուրակային կամ կոնական ատամներ, 
հղկանյութային հատում  

- սղոցող հաստոցներ` լինում են թրթռացող սղոցող հաստոցներ, որոնց կտրիչը 
ատամներով ուղիղ շեղբ է, որը կատարում է հետադարձ-առաջընթաց շարժում. 
շրջանաձև սղոցներ, որոնց կտրիչ գործիքը, արագ պտտվող, ատամներով 
սկավառակ է (ակոսահան կամ փորակահան սկավառակ). ժապավենային սղոցներ, 
որոնց կտրիչը շատ երկար, ատամնավոր ժապավեն է, որի ծայրերը իրար են 
միացած, կազմելով մի անվերջ ժապավեն 

- կտրիչ հաստոցներ` սղոցող հաստոցներից տարբերվում են կտրիչ գործիքներով 
(մետաղական կամ հղկանյութային սկավառակներ և խառատային հաստոցների 
կտրիչներին համանման գործիքներ) 

- կտրիչ հաստոցներ` աշխատում են խառատային հաստոցների նման, բայց դրանց 
կտրիչաբռնիչները անշարժ են 

- կտրիչ հաստոցներ` աշխատում են կենտրոնաշարժաբեր ունեցող խառատային 
հաստոցների սկզբունքով, որոնցում կտրիչ գործիքը անշարժ է, իսկ մշակվող տարրը 
տեղաշարժվում է իլի հետ, բայց մեկ ուղղությամբ 

- կտրիչ հաստոցներ հղկանյութի սկավառակներով` կառուցվածքով համանման են 
ժապավենաձև սղոցներին, որտեղ սղոցը փոխարինված է երկկողմանի հղկանյութով 
պատված սկավառակներով 

- կտրիչ հաստոցներ մետաղական սկավառակներով (ֆրիկցիոն սղոցներ)` 
օգտագործում են փափուկ պողպատից պատրաստված, անատամ սկավառակներ 
(սկավառակը կարող է ունենալ ակոսներ և պտտվել այնպիսի արագությամբ, որ երբ 
այն սկսում է մոտենալ մշակվող մակերևույթին, այն սկսում է հալվել, դեռ մինչև 
սկավառակի հետ անմիջական շփման մեջ մտնելը) 

- սղոցող հաստոցներ` ունեն հետադարձ-առաջընթաց սղոցող հաստոցների 
կառուցվածք, բայց սղոցի փոխարեն դրված է խարտոց  
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- փորագրող հաստոցներ  

 

Բացառվում է` 

- փորագրման հաստոցները, որոնք դասակարգված են 28.41.22 ենթակարգում և 
28.41.23.500 – 28.41.23.890 դիրքերում  

- ձեռքի գործիքները կամ հղկման սկավառակները, որոնք ունեն ձեռքի կամ ոտքի 
շարժաբեր (28.29.22) 

- ավազաշիթային մեքենաները (28.29.22) 

- hաստոցները 28.24.11, 28.41.11, 28.41.12 ենթակարգերի 

- պտտվող թմբուկները ավազի, օքսիդաթաղանթի հեռացման համար կամ 
մետաղական արտադրատեսակների ողորկման համար (28.99.39) 

- փորձարարական մեքենաները և սարքերը (33.20.62) 

- 28.41.23 ենթակարգում դասակարգված մեքենաների մասերը (28.41.40) 

28.41.23.100 Հաստոցներ հղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս 
ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 

28.41.23.130 Հաստոցներ հարթահղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 

28.41.23.150 Հաստոցներ հղկիչ, գլանային մակերևույթների մշակման համար, 
ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս ճշտության, 
թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  

28.41.23.170 Հաստոցներ հղկիչ այլ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս 
ճշտության, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 

28.41.23.200 Հաստոցներ հղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս 
ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 

28.41.23.230 Հաստոցներ հարթահղկիչ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ 
պակաս ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 

28.41.23.250 Հաստոցներ հղկիչ, գլանային մակերևույթների մշակման համար, ցանկացած 
առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս ճշտության, առանց թվային 
ծրագրային ղեկավարման 

28.41.23.270 Հաստոցներ հղկիչ այլ, ցանկացած առանցքով դիրքավորման 0,01 մմ- ից ոչ պակաս 
ճշտության, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 

28.41.23.300 Հաստոցներ մաքրամշակման համար, մետաղների կամ մետաղախեցեղենի 
մակերևույթների (բացի հղկիչներից) 

28.41.23.310 Հաստոցներ սրման, կտրող գործիքների համար, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
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28.41.23.330 Հաստոցներ սրման, կտրող գործիքների համար, առանց թվային ծրագրային 
ղեկավարման 

28.41.23.350 Հաստոցներ հոնինգձվաձևային կամ վերջնասրման, մետաղների մշակման համար 
28.41.23.370 Հաստոցներ ծլեպների հանման համար, հաստոցներ ողորկման, փորագրման և այլ 
28.41.24 Երկարառանդման, սղոցման, կտորահատիչ հաստոցներ և մետաղահատ այլ 

հաստոցներ 
28.41.24.100 Հաստոցներ մետաղների կամ մետաղախեցեղենի մշակման համար, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում  
28.41.24.300 Հաստոցներ մետաղների մշակման, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ և 

ատամնադրվագիչ 
28.41.24.730 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ 

և ատամնադրվագիչ, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ 
28.41.24.750 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, ատամնահատիչ, ատամնահղկիչ և 

ատամնադրվագիչ, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 
28.41.24.800 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, սղոցման, հատման 
28.41.24.900 Հաստոցներ մետաղների կամ մետաղախեցեղենի մշակման համար, լայնակի 

ռանդման, փորման և այլ 
28.41.3 Մետաղամշակման այլ հաստոցներ 

 
28.41.31 – 28.41.33 ենթակարգերում դասակարգվում են հաստոցներ, որոնք 
ձևափոխում են մետաղի կամ մետաղի կարբիդի ձևը կամ ուրվագիծը, ունեն ուժային 
շարժաբեր, ներառում են նաև ձեռքի կամ ոտքի շարժաբերով հաստոցներ, բայց, ի 
տարբերություն 25.73.30.730 ենթադիրքում և 28.24.11 ենթակարգում դասակարգված 
ձեռքի գործիքների, սրանք նախատեսված են հատակին, դազգահին և այլ 
տեղադրման համար և հանդերձավորված են հենակային սալով, հավաքակցման 
շրջանակով և այլն:  

  Թվային ծրագրային ղեկավարում ունեցող հաստոցների համար կիրառելի են 
28.41.21  ենթակարգի պարզաբանումները: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կռիչ և դրոշմման մեքենաներ` կռումը կատարվում է տաք մետաղին հարվածելով 
կամ ճնշելով, որի ընթացքում մետաղին տրվում է որոշակի ձև, դրոշմման 
(արտահատում) գործողության ժամանակ, հարվածի կամ ճնշման ազդեցության տակ 
մետաղն ընդունում է մետաղական կաղապարի ձև, դրոշմման մեքենաները կարող են 
հեռացնել մշակման ընթացքում առաջացած ծլեպները, այդ կատարվում է հատուկ 
նախատեսված կտրիչ դրոշմման հաստոցներով, վերջնական մշակումը կատարվում է 
ճշգրտման դրոշմման հաստոցներով և կոչվում է տրամաչափում 
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- կռիչ և դրոշմիչ մեքենաներ` մուրճեր, տաք դրոշմման մուրճեր, մեխանիկական, 
հիդրավլիկական, օդաճնշական կամ գոլորշով աշխատող, կտրուկ հարվածների 
կարճ շարքով աշխատող, ընկնող մուրճեր 

- կռիչ և դրոշմման մեքենաներ` մետաղամշակ մամլիչներ, որոնք աշխատում են 
անընդհատ ճնշում գործադրելով 

- կորացման մեքենաներ` մշակում են հարթ արտադրատեսակներ (թերթեր, սալեր, 
շերտեր), որոնք անցնելով գրտնակների երեք կամ չորս լրակազմերի միջով ստանում 
են տարբեր ձևեր (գլանային, կոնական) 

- ծալուքային մեքենաներ` մեքենաներ հարթ արտադրատեսակների մշակման 
համար. թերթի վրա ուղիղ գծով և փոքր շառավղով ճնշում է գործադրվում, որը 
մետաղը չի քայքայում, բայց թողնում է մնացքային ձևափոխություն  

- ծալուքային մեքենաներ` մեքենաներ ծավալային արտադրատեսակների (ձողեր, 
խողովակներ, անկյունակներ և այլն) մշակման համար 

- հարդարիչ մեքենաներ և տափակացման մեքենաներ` նախատեսված են ոչ հարթ 
արտադրատեսակների (լարեր, ձողեր, խողովակներ, ուրվագծեր), հարթ 
արտադրատեսակների (թերթեր, շերտեր) թերությունների վերացման համար, որոնք 
առաջանում են պատրաստման ընթացքում 

- հարդարիչ մեքենաներ և տափակիչ մեքենաներ` հարդարիչ մեքենաներ 
գրտնակային տեսակի, կազմված են մի շարք զուգահեռ գրտնակներից (5, 11 հատ 
մեծ տրամագծի և բարձր կոշտության գրտնակներ և 15, 23 հատ փոքր տրամագծի և 
մեծ ճկունության գրտնակներ), որոնք պահվում են նույն քանակության հակազդող 
գրտնակներով 

- հարդարիչ մեքենաներ և տափակիչ մեքենաներ` սեղաններ արտաձգվածքի 
հարդարիչ, որոնք թերությունները ճշտում են ոչ մեծ մշտական ձգմամբ 

- մկրատներ` ճոճանվային, բռնակային, գիլյոտինային մկրատներ, ռոտորային 
մկրատներ, որոնցում դանակների փոխարեն օգտագործվում են սկավառակների կամ 
կոնի ձև ունեցող գործիքներ 

- հատիչ մեքենաներ` օգտագործվում են մետաղի ծակատման, անցքահատման կամ 
կտրման համար, որը կատարվում է երկու գործիքներով, որոնցից մեկը (մամլամատ) 
մտնում է մյուսի (մամլամայր) մեջ, դրանց թվում են արտահատման եղանակով 
ատամնավոր անիվներ պատրաստող մեքենաները 

- ծակահատ մեքենաներ` փոքր մեքենաներ են և նախատեսված են L, T, I, U ձևի 
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ուրվագիծ, կիսակլոր ուրվագիծ ունեցող տարրերի մշակման համար կամ հավաքման 
համար, նրանց նախապատրաստման համար  

- արտամղիչ մամլիչներ` նախատեսված են մետաղի զանգվածը, մամլամատի 
օգնությամբ, արտամղման դրոշմի միջով անցկացնելու համար. գործողությունը 
կատարվում է տաք կամ սառը մետաղի հետ, կախված մետաղի ճկունությունից 

- մամլիչներ համահալման համար, մետաղական փոշիների եռակալման միջոցով 

- մամլիչներ մետաղի թափոնի սեղմման համար, խուրձեր կազմելու ժամանակ  

 

Բացառվում է` 

- ընդհանուր նշանակության մամլիչները, որոնք հատուկ նախատեսված չեն 
մետաղների մշակման համար (28.99.25.650) 

- ձեռքի գործիքները (25.73.30) 

- մշակող կենտրոնները, մետաղի մշակման միադիրքային, բազմադիրքային 
ագրեգատային հաստոցները (28.41.12) 

- օդաճնշական կամ ոչ էլեկտրական ներկառուցված շարժիչով ձեռքի գործիքները և 
ձեռքի, էլեկտրական, ներկառուցված շարժիչներով էլեկտրամեխանիկական 
գործիքները (28.24.11) 

- հասցեների կլիշեների դրոշմման մեքենաները (26.20.12) 

- թուջամանրիչ և հատուկ նշանակության դարբնոցային հաստոնները, որոնք 
նախատեսված են թուջի թափոնների մանրացման համար (28.99.20.630) 

- փորձարարական մեքենաները և կայանքները, որոնք պատկանում են 26.51.62 
ենթակարգին 

28.41.31 Ճկող, եզրաճկող և ուղղիչ մեքենաներ մետաղների մշակման համար 

28.41.31.200 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, հարդարման, 
թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, թերթավոր նյութից արտադրատեսակների 
մշակման համար 

28.41.31.400 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, հարդարման, 
թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար այլ 

28.41.31.600 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, հարդարման, 
առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, թերթավոր նյութից արտադրատեսակների 
մշակման համար 
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28.41.31.800 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) ծալուքային, եզրածալուքային, հարդարման, 
առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման համար, այլ 

28.41.32 Մեխանիկական մկրատներ, ծակող և արտահատ մեքենաներ մետաղների 
մշակման համար  

28.41.32.100 Մկրատներ մեխանիկական (ներառյալ մամլիչներ), թվային ծրագրային 
ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար 

28.41.32.200 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) անցքահատիչ կամ արտահատիչ, թվային 
ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար 

28.41.32.300 Մկրատներ մեխանիկական (ներառյալ մամլիչներ), առանց թվային ծրագրային 
ղեկավարման, մետաղների մշակման համար 

28.41.32.400 Մեքենաներ (ներառյալ մամլիչներ) անցքահատիչ կամ արտահատիչ, առանց թվային 
ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման համար 

28.41.33 Կռիչ կամ դրոշմիչ մեքենաներ և մուրճեր. հիդրավլիկ մամլիչներ և մետաղների 
մշակման մամլիչներ, չներառված ուրիշ խմբավորումնեում 

28.41.33.100 Մեքենաներ և մուրճեր, կռիչ կամ դրոշմիչ, մամլիչներ հիդրավլիկական և մամլիչներ, 
թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, մետաղների մշակման համար 

28.41.33.200 Մեքենաներ և մուրճեր, կռիչ կամ դրոշմիչ, մամլիչներ հիդրավլիկական և մամլիչներ, 
առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, մետաղների մշակման համար 

28.41.33.300 Մամլիչներ մետաղական փոշիների եռակալման եղանակով կաղապարման, կամ 
մամլիչներ, մետաղական թափոնը մամլելով բրիկետներ ստանալու համար, այլ 

28.41.33.400 Մամլիչներ հիդրավլիկական, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ, այլ 
28.41.33.500 Հաստոցներ գամերի, մանեկների և պտուտակների արտադրության համար, 

մամլիչներ հիդրավլիկական, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, այլ 
28.41.33.530 Հաստոցներ գամերի, մանեկների և պտուտակների արտադրության համար, 

առանց թվային ծրագրային ղեկավարման 
28.41.33.550 Մամլիչներ հիդրավլիկական, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, այլ 
28.41.33.700 Մամլիչներ կաղապարման և ձուլման, թվային ծրագրային ղեկավարմամբ  
28.41.33.900 Մամլիչներ մետաղների մշակման համար, առանց թվային ծրագրային ղեկավարման, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.41.34 Մետաղների, մետաղի եռակալված կարբիդների կամ մետաղախեցեղենի 

մշակման հաստոցներ (առանց նյութի հեռացման), չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- հաստոցներ, որոնք մշակում են մետաղներ, մետաղների եփված կարբիդներ կամ 
մետաղախեցեղեն արտադրատեսակներ, առանց նյութի հեռացման, ունենում են 
ուժային շարժաբեր (ներառում են ձեռքի կամ ոտքի շարժաբեր ունեցող հաստոցներ), 
նախատեսված են հատակին, դազգահին կամ որևէ այլ տեղ ամրացնելու համար, 
հետևաբար հանդերձավորվում են հենասալով, հավաքակցման շրջանակով և այլն: 
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- կորզանման հաստոններ (հաստոցներ) ձողերի, խողովակների, ձևավոր 
արտադրատեսակների, ուրվագծերի, լարերի կամ համանման նյութերի ուղղակի 
ձգման համար 

- պարուրագրտնակային հաստոցներ, որոնցում մանեկների կամ պտուտակների 
պարույրները ստացվում են ոչ թե փորման, այլ գրտնակման միջոցով  

- հաստոցներ լարերի մշակման համար` նախատեսված են լարերից զսպանակի, 
փշալարերի, շղթաների, կեռերի և այլ արտադրատեսակների պատրաստման համար, 
դրանց թվին են պատկանում մետաղական ցանցեր կամ վանդակներ գործող հատուկ 
հաստոցները 

- հաստոցներ բարակ մետաղալարերից պարույրների փաթաթման համար, օրինակ` 
էլեկտրական լամպերի շիկացման լարեր 

- գամիչ հաստոցներ 

- ռոտացիոն - կռիչ հաստոցներ` խողովակները կամ ձողերը ճիգով անցկացվում են 
պտտվող գրտնակների արանքով, տրամագծի փոքրացման համար 

- խառատային - ճնշիչ հաստոցներ, որոնք ձևափոխում են մետաղը 

- հաստոցներ ճկուն խողովակների և պարուրակային մետաղաշերտի արտադրության 
համար  

- էլեկտրամագնիսաիմպուլսային մետաղամշակման հաստոցներ 
(մագնիսակաղապարման հաստոցներ), որոնք օգտագործում են մագնիսական հոսքի 
ուժը, մատրիցայի օգնությամբ մետաղական արտադրատեսակին ձև տալու համար, 
առանց նյութի հեռացման 

 

Բացառվում է` 

- հավաքման-մանածագործվածքային հաստոցներԸ, որոնք աշխատում են 
պատրաստի լարերի հետ (28.99.20.630) 

- մետաղներից կամ մետաղի և մանածագործվածքի խառնուրդից ճոպաններ գործելու 
կամ մետաղաճոպանների ոլորման համար հաստոցները (28.99.20.600) 

- հակերի կապկպման համար փաթեթավորող մեքենաները, պահածոների 
բանկաների և ուրիշ անոթների փակիչ մեքենաները (28.29.21.500) 
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- 28.41.34  ենթակարգի մեքենաների մասերը (28.41.40.500) 

28.41.34.100 Հաստոններ (հաստոցներ) կորզանիչ 
28.41.34.300 Հաստոցներ պարուրակագրտնակային 
28.41.34.500 Հաստոցներ լարերից արտադրատեսակների պատրաստման համար 
28.41.34.700 Հաստոցներ մետաղների մշակման համար, առանց նյութի հեռացման, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.41.4 Մետաղամշակման հաստոցների մասեր և պարագաներ 
28.41.40 Մետաղամշակման հաստոցների մասեր և պարագաներ 
28.41.40.300 Մասեր և հարմարանքներ մետաղամշակման հաստոցների, 28.41.11- 28.41.31 

ենթակարգերի 
28.41.40.500 Մասեր և հարմարանքներ մետաղամշակման հաստոցների, 28.41.31 - 28.41.34 

ենթակարգերի 
28.41.9 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.41.99 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
28.41.99.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
28.49 Այլ հաստոցներ 
28.49.1 Հաստոցներ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման համար  
28.49.11 Հաստոցներ քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման հանքային նյութերի 

մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- հաստոցներն ունեն ուժային շարժաբեր (դասակարգվում են նաև համանման 
հաստոցներ ձեռքի կամ ոտնակային շարժաբերով, տեղակայվում են հատակին, 
դազգահին կամ որևէ այլ տեղ, այդ պատճառով հանդերձավորվում են հենասալերով, 
հավաքակցման շրջանակով, հենոցով և այլն): 

- քարի, խեցեղենի, բետոնի, ասբեստացեմենտի և համանման հանքանյութերի 
մշակման համար հաստոցներ` այստեղ դասակարգվում նաև թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարերի մշակման հաստոցները, չնայած, որ դրանք ունեն 
տարբերիչ առանձնահատկություններ, ավելի մեծ ճշտություն և այլն 

- մեխանիկական սղոցներ, այդ թվում սկավառակային սղոցներ, ժապավենա-
սղոցային հաստոցներ, սղոցներ հետադարձ-առաջընթաց շարժումով և այլն 
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- սկավառակային կտրող հաստոցներ, ներառյալ բետոնի կամ քարերի 
մակերևույթներին փորակների կամ կեղծ կարերի պատրաստման հաստոցներ 

- պարուրակա-լարային կտրող հաստոցներ, որոնք կտրելու համար օգտագործում են 
անվերջ, մի քանի երկաթյա թելերից փաթաթած լար, որը թաթախված է հղկանյութով  

- ճեղքման կամ տրոհման հաստոցներ 

- հղկման, մաքրամշակման, ողորկման, հատիկավորման և այլնի հաստոցներ 

- գայլիկոնման կամ ֆրեզիչ հաստոցներ 

- տրամատային մանրակների խառատային մշակման, փորագրման, ձևավոր 
կտրման, կտրման համար և այլնի հաստոցներ 

- սկավառակների կտրող կամ հարդարման, հղկման համար հաստոցներ 

- խեցեղեն արտադրատեսակների մշակման համար հաստոցներ (գայլիկոնում, 
կտրում, ֆրեզում, ողորկում և այլն) 

- ապակու սառը մշակման հաստոցներ` այսպիսի որոշ հաստոցներ կատարում են 
քարամշակման հաստոցներին համանման գործողություններ, կան հաստոցներ, 
որոնք իրագործում են ապակու յուրահատուկ մշակում (օպտիկայում կամ 
ժամացույցների արտադրության մեջ) 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման, ապակեկտրիչ հաստոցներ սկավառակային 
կամ ալմաստային տեսակների 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման` ապակեկտրիչ (ձևագոյացման) հաստոցներ 
երեսակման կամ ապակյա արտադրատեսակների ձևավոր կտրման համար 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման` կիպահղկման, հղկման և այլ հաստոցներ, 
գլխավորապես օգտագործվում են եզրերի մաքրամշակման, կաղապարված 
արտադրատեսակների ճակատակտրման կամ հիմքերի հարդարման համար 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման` ողորկման հաստոցներ, երբեմն ուղեկցվում է 
մաքրամշակումով, որը կատարվում է հաստոցների վրա, որոնք ունեն նրբաթաղիքի 
սկավառակ 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման` հղկման սկավառակներով կամ ալմաստային 
տեսակի փորագրման հաստոցներ 

- հաստոցներ ապակու սառը մշակման` օգտագործվում են ապակիների (օպտիկական 
սարքերի, ակնոցների, ձեռքի և այլ ժամացույցների) մաքրամշակման կամ ողորկման 
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համար, դրանց թվին են պատկանում հատուկ սկավառակային ապակեկտրիչները, 
որոնք օգտագործվում են ակնոցների ապակիների կտրման համար և հաստոցները, 
որոնք օպտիկական ապակիներին տալիս են համապատասխան ձև ու հղկում են 

 

Բացառվում է` 

- խեցեզանգվածի կամ խեցեղեն նյութերից պատրաստված չթրծված 
արտադրատեսակների մշակման համար նախատեսված հաստոցները (28.92.40.800)  

- տաք ապակու (մինչև հոսող կամ պլաստիկական վիճակի) մշակման համար 
նախատեսված հաստոցները (28.99.20.300) 

- ավազաշիթային փորագրման հաստոցները (28.29.31.500) 

- մանրացնող, հղկող, խառնող, կաղապարող հաստոցները, եռակալման, ձուլման 
մեքենաները, աղյուս արտադրող կայանքները (28.92.40) 

- ապակեթելքերի փնջերի ոլորման համար, մանածագործական և այլ հաստոցները 
(28.93.12, 28.94.13) 

- 28.49.11 ենթակարգի հաստոցների մասերը (28.49.24.300) 

28.49.11.300 Սղոցներ մեխանիկական, քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման նյութերի մշակման 
կամ ապակու սառը մշակման համար 

28.49.11.500 Հաստոցներ հղկիչ կամ ողորկիչ, քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման նյութերի 
մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար 

28.49.11.700 Հաստոցներ քարի, խեցեղենի, բետոնի և համանման նյութերի մշակման կամ 
ապակու սառը մշակման համար, այլ 

28.49.12 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսե կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար. սարքավորանք գալվանապատման 
համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-հաստոցներ, որոնք նախատեսված են նշված նյութերի մակերևույթի մշակման և ձև 
տալու համար, կատարում են կտրում, ձևավորում, հավաքում, աշխատում են փայտի, 
խցանի, պինդ ռետինի, պլաստմասսայի, ոսկորի, ինչպես նաև եղջյուրի, փղոսկրի, 
սադափի և այլ նյութերի հետ, ունեն ուժային շարժաբեր (դասակարգվում են նաև 
հաստոցներ ձեռքի կամ ոտնակային շարժաբերով, որոնք նախատեսված են 
հատակին, դազգահին կամ այլ տեղ ամրացնելու համար և հանդերձավորվում են 
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հենասալով, հավաքակցման շրջանակով, հենոցով և այլն): 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
բոլոր տեսակների մեխանիկական սղոցներ շեղբերի կամ շղթաների օգտագործմամբ, 
սովորաբար ունենում են ատամներ, սղոցներ, որոնց գործիքը կատարում է 
հետադարձ-առաջընթաց շարժում, օգտագործվում են գերանների լայնակի հատման 
համար, նրբասղոցներ, սղոցող հաստոցներ ուղղահայաց կամ հորիզոնական 
շրջանակով, որոնք օգտագործվում են տախտակ ստանալու համար, սղոցներ, 
որոնցում գործիքը պտտվում է, դրանց թվում են շղթայական սղոցները և 
ժապավենա-սղոցային հաստոցները, երկայնակի կտրման և շրջակտրման սղոցները, 
սայլակային և սեղանի ժապավենա-սղոցային հաստոցները, բազմաժապավենային 
սղոցող հաստոցները, փայտասալիկների կտրման համար և ժապավենա-սղոցային 
հաստոցները թղթի արդյունաբերության համար, սղոցներ, որոնցում գործիքը 
կատարում է պտտական շարժում, կտրումը իրագործվում է մեկ կամ մի քանի 
ատամնավոր սկսվառակների միջոցով, որոնք կատարում են շրջանաձև շարժում 
(ճոճանակային, շառավղային, բլոկային-ընթացքային սղոցներ և այլն) 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
կաղապարման և երկայնակի-տաշման հաստոցներ, երբ արտադրատեսակի 
մակերևույթը մշակվում է շեղբերի օգտագործմամբ, նյութի վրայից տաշեղ վերցնելով, 
դրանց թվում են մեկ կամ երկու մակերևույթների վրա աշխատող հաստոցներ և 
երկայնակի տաշման հաստոցներ, որոնք կարող են աշխատել, բոլոր, չորս 
հարթություններում, հաստոցներ կաղապարման և ֆրեզման համար, որոնք պտտվող 
տրամատային գործիքով արտադրատեսակին տալիս են անհրաժեշտ ձև, դրանց 
թվում են իլային կաղապարման հաստոցներ, բութակահատ հաստոցներ 
միակողմանի գործողության, ակոսների, փորակների հատման հաստոցներ, 
պատճենահանման հաստոցներ և այլն 

- հղկիչ, ավազամաքրման և ողորկման հաստոցներ` հղկիչ հաստոցներում 
օգտագործվում են հղկաքարեր և նախատեսված են պինդ նյութերի` արմավենու 
փայտի, կոշտ ռետինի, փղոսկրի, եղջյուրի մշակման համար, ավազամաքրման 
հաստոցները օգտագործում են հղկանյութ, մակերևույթի որակի բարձրացման 
համար և նախապատրաստվածքի չափերի ճշգրտման համար, դրանց թվին են 
պատկանում տատանողական շարժման, ժապավենային ավազահղկիչ, 
սկավառակային ավազահղկիչ, կոճավոր և թմբուկավոր ավազահղկիչ հաստոցները, 
ողորկման հաստոցները մակերևույթին փայլ են հաղորդում ժապավենների, 
թմբուկների կամ ճկուն հոլովակների միջոցով, նախատեսված են նախնական 
մաքրամշակման ենթարկված մակերևույթների վերջնական մշակման համար 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 



2112 
 

ճկող հաստոցներ, որոնք մեխանիկական եղանակով փոխում են 
նախապատրաստվածքի ձևը կամ ֆիզիկական բնութագրերը, հավաքման 
հաստոցներ, որոնք կապող ազդանյութերի (ագենտ), սոսնձող բաղադրությունների 
կամ սոսնձապատ թղթի միջոցով հավաքում են երկու և ավել մանրակներ, (դրանց 
թվին են պատկանում նրբատախտակների ծլեպման հաստոցները, շերտաձողերի 
սոսնձման հաստոցները, պանելաձևավորման հաստոցները, ամրանային 
պտուտակամամլիչները, նրբատախտակի և փայտաշերտերի մամլիչները և այլն) 

հավաքման հաստոցներ, որոնք միացման համար օգտագործում են մեխեր, 
ամրակներ, լարեր և այլն, հավաքման հաստոցներ, որոնք միացման համար չեն 
օգտագործում կապող ազդանյութեր կամ ամրացման տարրեր, օրինակ` շրջասեղմող 
մամլիչներ 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
գայլիկոնային հաստոցներ, օգտագործվում են պտտվող գործիքով անցքեր փորելու 
համար, լինում են մեկ կամ բազմաիլային գայլիկոնային հաստոցներ, ոստահան 
հաստոցներ և այլն, թործման հաստոցներ, որոնք նախատեսված են ոչ գլանային 
անցքեր փորելու համար, աշխատանքի համար օգտագործում են դուրեր, թործիչ 
շղթաներ կամ ծայրեր, որոնք տեղաշարժվում են տրված հետագծով, 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
ճեղքման, արտահատման, բեկորային, ծլեպման և տաշեղման հաստոցներ, 
նախապատրաստվածքը մշակում են մեխանիկական եղանակով, առանց փայտից 
տաշեղ վերցնելու, ճեղքման հաստոցներ, որոնք սեպի նման ճեղքում են նյութը, 
դրանց թվում են փայտահատ, արմատների ճեղքման, կոճղափայտի ճեղքման 
հաստոցները և այլն 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար. 
արտահատման հաստոցներ, որոնք անհրաժեշտ ձևը ստանում են հարվածային 
արտահատման միջոցով, օրինակ` նրբատախտակների արտահատման 
հաստոցները, բեկորային հաստոցներ, որոնց միջոցով ստանում են նույն չափի և ձևի 
փայտի կտորներ, դրանց թվում են տաշեղների կտրման հաստոցներ, փայտի մանր 
չափամասերի ստացման հաստոցներ, հաստոցներ փայտի թելքի ստացման համար և 
այլն, ծլեպման և տաշեղման հաստոցներ, որոնք օգտագործվում են փայտի բարակ 
թերթերի ստացման համար, ծլեպման կամ տաշեղման եղանակով դրանց թվում են 
միջնափայտի արտահատման հաստոցներ, նրբատախտակների ծլեպման 
հաստոցներ և այլն, խառատային հաստոցներ, որոնք նախապատրաստվածքի 
պտտման միջոցով նրան տալիս են անհրաժեշտ ձևը (գործիքն անշարժ է), դրանց 
թվում են բոլոր խառատային հաստոցները, ներառյալ պատճենահան խառատային 



2113 
 

հաստոցները 

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
հաստոցներ ընկած ծառերի ոստերի կամ գերանների հատման համար, կեղևաքերթիչ 
հաստոցներ, կեղևազատիչներ գերանների մշակման համար և կեղևաքերթիչ 
հաստոցներ սյուների պատրաստման համար և այլն, հաստոցներ ոստերի 
գայլիկոնման համար, օգտագործվում են թղթանյութի ստացման համար, 
համակցված փայտամշակման հաստոցներ, որոնցում տարբեր գործողություններ 
կատարող, միմյանցից անկախ օգտագործվող հաստոցները միացված են մեկ 
ագրեգատի մեջ, մի գործողությունից մյուսին անցնելու ժամանակ, անհրաժեշտ է 
տարրը ձեռքով տեղափոխել, դրանց թվում են սղոցա-կաղապարա-թործման 
հաստոցները և այլն  

- հաստոցներ, որոնք նախատեսված չեն արդյունաբերության որևէ մեկ ճյուղի համար` 
հաստոցներ բազմանպատակային նշանակության, որոնցում նախապատրաստվածքի 
ձեռքի տեղափոխություն չի պահանջվում, դրանց թվում են միակողմանի 
գործողության բազմաիլային բութակահատ հաստոցները, երկկողմանի 
գործողության բութակահատ հաստոցները, երկաթակուռ արտադրատեսակների 
տեղադրման հաստոցները և այլն  

- հաստոցներ, որոնք հատուկ նախատեսված են արդյունաբերության մեկ ճյուղի 
համար` տակառագործական մեքենաներ, որոնց թվում են գամերի միացման, 
կորացման, տաշման հաստոցները, ակոսահանման հաստոցները, տակառահավաք 
հաստոցները և այլն, հաստոցներ, որոնք օգտագործվում են մատիտների 
արտադրության մեջ, մեքենաներ երկաթուղային փայտակոճերի տաշման և 
գայլիկոնման համար, հաստոցներ փայտի քանդակագործական մշակման համար, 
փորագրման հաստոցներ, ներառյալ պատճենահանման հաստոցները, հաստոցներ 
փայտալյուրի տրորման համար, հաստոցներ մեխեր խփելու, ամրակների 
տեղադրման, արկղերի, տակառների, տուփերի, զամբյուղների սոսնձման և այլ 
եղանակներով պատրաստման համար, հաստոցներ փայտե կոճակների 
պատրաստման համար, հաստոցներ մաշիկների փայտյա ներբանների 
պատրաստման, կոշիկների կրունկների և ներբանների կամ կոշկակարական 
կաղապարների պատրաստման համար, հաստոցներ ուռենու, եղեգի և այլ նյութերի 
մշակման համար, հաստոցներ, որոնք նախատեսված են խցանի, ոսկորի, պինդ 
ռետինի, պլաստմասսայի և համանման նյութերի մշակման համար. նախագծվում են 
փայտամշակման հաստոցների սկզբունքներով 

- հաստոցներ հատուկ նշանակության, փայտի կամ խցանի մշակման համար` 
կեղևահան թմբուկներ, որոնցում գերանների կեղևը հանվում է իրար հետ շփվելու 
արդյունքում, հատուկ մամլիչներ փայտաթելի, փայտի տաշեղների և թեփի կամ 
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խցանային փոշու եռակալման համար, փայտամրացման մամլիչներ, մեքենաներ 
ճնշման տակ փայտի տոգորման համար 

 

Բացառվում է` 

- թաղանթանյութի արտադրության համար թելքահատիչները (28.95.11.130) 

- ջրի շիթով կեղևահանման համար հաստոցները (28.29.22.700) 

- տակառների և տակառատախտակների շոգեհարման համար սարքերը 
(28.29.60.700 և 32.50.12) 

- զամբյուղների և հյուսվածքների արտադրության համար հաստոցները 
(28.99.20.900) 

- տվյալ ենթակարգում թվարկված` նյութերի մշակման մեքենաները, որոնք սակայն 
մշակման ընթացքում չունեն անհրաժեշտ կարծրություն, մասնավորապես, փափուկ 
պլաստմասսայի կան չպնդացած ռետինի կտրման ժամանակ (28.96.10) 

- հաստոցները հատիկներից և փոշուց արտադրատեսակների պատրաստման 
համար, օրինակ` պլաստիկ նյութերի կաղապարման հաստոցները (28.96.10) 

- մեքենաները եռակալման համար, կաղապարված մասնիկների, փայտաթելքի կամ 
ուրիշ փայտանյութերի (28.99.20) 

- մեքենաները և սարքերը, որոնք նախատեսված չեն նյութերի կամ նրանց 
մակերևույթների մշակման համար, օրինակ` մեքենաները փայտի ծերացման և 
չորացման համար, չորահարման միջոցով (28.99.31) 

- եղեգամանրիչները, հաստոցները փայտի տաշեղների կտրտման և գերանաշփման, 
որոնք օգտագործվում են թղթի-թաղանթանյութի արտադրության մեջ (28.95.11.130) 

- հաստոցները 28.41.11 և 28.49.11 ենթակարգերի 

- մասերը 28.49.12 ենթակարգի հաստոցների (28.49.24.500)  

28.49.12.100 Հաստոցներ բազմագործառական, ձեռքի վերակարգավորմամբ (գործողությունների 
փոփոխությամբ), փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.200 Հաստոցներ բազմագործառական, ավտոմատ վերակարգավորմամբ 
(գործողությունների փոփոխությամբ), փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 
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28.49.12.300 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
ի կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար 

28.49.12.330 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, ժապավենային 

28.49.12.350 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, սկավառակային  

28.49.12.370 Սղոցներ մեխանիկական, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
կամ համանման պինդ նյութերի սղոցման համար, այլ 

28.49.12.500 Հաստոցներ ռանդման, ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, ոսկորի, 
էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.530 Հաստոցներ ռանդման, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.550 Հաստոցներ ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, 
պինդ պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.570 Հաստոցներ ռանդման, ֆրեզիչ և ռանդման-մատնեքման, փայտի, խցանի, ոսկորի, 
էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.49.12.600 Հաստոցներ հղկիչ և ողորկման, ճկման և հավաքման, գայլիկոնման և թրծման 
փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի ի կամ համանման պինդ 
նյութերի մշակման համար 

28.49.12.630 Հաստոցներ հղկիչ և ողորկման փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.650 Հաստոցներ ճկման և հավաքման փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.670 Հաստոցներ գայլիկոնման և թործման, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.700 Հաստոցներ հատող, ջարդող և ծլեպող փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ 
պլաստմասսայի կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար 

28.49.12.800 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ 

28.49.12.830 Հաստոցներ խառատային, փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի 
կամ համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ 

28.49.12.850 Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսայի կամ 
համանման պինդ նյութերի մշակման համար, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

28.49.12.870 Հաստոցներ, մամլիչներ և մեքենաներ հատուկ նշանակության, փայտի կամ խցանի 
մշակման համար 

28.49.2 Կալակներ գործիքների ամրակցման համար 

28.49.21 Կալակներ գործիքների ամրակցման համար և ինքնաբացվող պարուրակահան 
գլխիկներ հաստոցների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- 28.41 և 28.49 ենթակարգերի հաստոցների մասեր 

- հաստոցների պիտույքներ, հատկապես օժանդակ սարքեր, որոնք օգտագործվում են 
հաստոցների հետ, օրինակ` փոխարինվող սարքեր, որոնք այնպես են ձևափոխում 
հաստոցը, որ նա սկսում է կատարել ավելի մեծ թվով գործողություններ, 
բարձրացնում են հաստոցի ճշտությունը, կատարում են որոշակի օժանդակ դեր 
հաստոցի հիմնական գործառույթի նկատմամբ  

- գործիքակալիչներ (բռնիչներ) ցանկացած տեսակի ձեռքի գործիքների համար` 
գործիքակալիչներ, որոնք նախատեսված են ձեռքի գործիքը բռնելու, ուղղորդելու կամ 
գործի գցելու համար, կարող են փոխարինվել մեկը մյուսով, դրանց թվում են 
կապիչներ, ներպարուրակիչներ գայլիկոնման զսպախցուկային կապիչներ, 
ինքնաբացվող պարուրակահատիչ գլխիկներ, խառատային կտրիչակալներ, հղկող 
սկավառակների բռնիչներ, հոնինգավորման գլխիկներ հոնինգային հաստոցների 
համար և այլն, նաև ճկուն սռնիներ ունեցող ագրեգատների համար բոլոր տեսակների 
ձեռքի գործիքների կալիչներ  

- ձեռքի գործիքների կալիչներ, որոնք նախատեսված են մշակվող մանրակի համար և 
ծառայում են այն բռնելու և նրա հետ որոշ գործողություններ կատարելու համար, 
դրանց թվում` խառատային հաստոցների կենտրոններ, բոլոր տեսակների 
մեխանիկական և օդաճնշական խառատային կապիչներ, սեղմիչ բռունցքներով, 
մանրակների պահման համար նախատեսված սալեր և սեղաններ, 
պտուտակամամուլներ և անկյունային սալեր, ճուլկիներ և սեպեր, անշարժ, 
շրջադարձային կամ կարգավորվող մեխանիկական մամլակներ, անշարժ 
հենամահիկներ 

- ձեռքի գործիքների օժանդակ պիտույքներ եզրերի լայնակի հատման համար, 
գնդաձև տաշման համար և այլն 

- ձեռքի գործիքների պատճենահանման պիտույքներ, ներառյալ պիտույքներն 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային կառավարման համակարգով, մշակման ավտոմատ 
կրկնողության համար, բնօրինակին համապատասխան 

- ձեռքի գործիքների պիտույքներ մակերևութային մշակման համար, նախատեսված 
խառատային հաստոցների, երկայնակի-տաշման, լայնակի-տաշման և այլ 
հաստոցների համար 

- ձեռքի գործիքների մեխանիկական կամ օդաճնշական պիտույքներ, որոնք 
կիրառվում են մշակման ընթացքում մշակվող մանրակի կամ գործիքի տեղաշարժման 
ավտոմատ ստուգման համար 
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- ձեռքի գործիքների այլ հատուկ օժանդակ պիտույքներ, որոնք նախատեսված են 
հաստոցների ճշտության բարձրացման համար, առանց խառնվելու նրա 
աշխատանքի մեջ, դրանց թվում են կենտրոնադրիչ և հավասարեցնող պիտույքներ, 
բաժանիչ գլխիկներ, պարբերական կանգառով շրջադարձային սեղաններ, 
սայլակների մանրաչափիչ հենակներ և այլն 

 

Բացառվում է` 

- սարքերը, որոնք, փաստորեն, հանդիսանում են օպտիկական սարքեր, օրինակ` 
կենտրոնադրիչ միկրոսկոպները (26.70.22.700) 

- դիտափողերը, որոնք նախատեսված են կենտրոնադրման կամ հավասարեցման 
համար և փորձարարական սարքերը պատկերի պրոեկտմամբ (26.51.66.300) և այլն 

- հղկող սկավառակները և համանման հղկանյութային գործիքները (23.91.11) 

- մագնիսական և էլեկտրամագնիսական յուղային զտիչները (28.29.13) 

- օժանդակ սարքերը ամբարձման համար և բեռնափոխակրիչները, օրինակ` 
հավասարակշռող ամբարձիկները շատ ծանր բեռների պահման համար (28.22.1)  

- փոխանցումների տուփերը և ուրիշ, հատուկ կցորդիչները, որոնք նախատեսված են 
արագության չափման համար և համանման փոխհաղորդման սարքերը (28.15.24) 

- էլեկտրական (ներառյալ էլեկտրոնային) տարրերը և պիտույքները (մագնիսական 
կապիչները, թվային ծրագրային ղեկավարման վահանակները և այլն) (29) 

- չափիչ և ստուգիչ սարքերը (26.51.66) 

- պտուտաթվերի հաշվիչները և արտադրանքի հաշվիչները (26.51.64) 

- հաստոցների վրա դրվող խոզանակները (32.91.19)  

28.49.21.100 Հարմարանքներ գործիքների ամրացկման համար 
29.43.31.200 Կալակներ, կապիչներ զսպախցուկային, ականոցներ գործիքի ամրակցման համար  

29.43.31.300 Հարմարանքներ գործիքների` խառատային հաստոցների վրա ամրակցման համար  
29.43.31.400 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, բացի 

խառատային հաստոցներից 
29.43.31.500 Գլխիկներ պտուտակահան, ինքնաբացվող 
28.49.22 Կալակներ հաստոցների վրա մանրակների ամրակցման համար  
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28.49.22.300 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, 
հարմարանքներ սեղմիչ, հատուկ նշանակության, լրակազմեր սեղմիչ 
հարմարանքների 

28.49.22.500 Հարմարանքներ գործիքների` խառատային հաստոցների վրա ամրակցման համար, 
բացի 28.49.22.300 ենթակարգի 

28.49.22.700 Հարմարանքներ գործիքների` հաստոցների վրա ամրակցման համար, բացի 
խառատային հաստոցներից, բացի 28.49.22.300 ենթակարգի 

28.49.23 Բաժանարար գլխիկներ և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար 

28.49.23.000 Բաժանարար գլխիկներ և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար 
28.49.24 Փայտի, խեցեղենի, քարի, էբոնիտի և համանման պինդ նյութերի մշակման 

հաստոցների մասեր և հարմարանքներ  
28.49.24.300 Մասեր և հարմարանքներ, քարի, խեցեղենի, բետոնի, անկիզաքարի և համանման 

նյութերի կամ ապակու սառը մշակման հաստոցների համար 
28.49.24.500 Մասեր և հարմարանքներ փայտի, խցանի, էբոնիտի, ոսկորի, պինդ պլաստմասսայի 

և համանման պինդ նյութերի մշակման հաստոցների համար 
28.49.9 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.49.99 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.49.99.000 Այլ հաստոցների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.9 Հատուկ նշանակության այլ մեքենաներ 
28.91 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաներ 
28.91.1 Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաներ և դրանց մասերը 

28.91.11 Կոնվերտերներ, շերեփներ, կոճղակաղապարներ և ձուլամեքենաներ. 
գլոցահաստոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կոնվերտերներ, որոնք օգտագործվում են մետաղների կոնվերտացման համար 
(օրինակ` թուջի վերածումը պողպատի կամ պղնձի, նիկելի, գալենիտի հալումը), երբ 
նախօրոք հալեցրած մետաղները մատուցվում են բարձր ջերմաստիճանի վառարան, 
օդի կամ թթվածնի ուժեղ հոսքի հետ, արդյունքում ածխածինը, մանգանը, ֆոսֆորը, 
սիլիցիումը կամ նման խառնուրդների մեծ մասն օքսիդանում և հեռացվում է գազի 
կամ հեղուկ (հալված) խարամի տեսքով. կոնվերտերների տարածված տեսակները 
(LD կամ KAIDO և այլն) տանձաձև կամ գլանաձև պահեստարաններ են, որոնք 
բաղկացած են ծանր, երկաթյա սալերից կազմված արտաքին թաղանթից, որը 
ներսից պատված է հրակայուն նյութերով. կոնվերտերի մյուս տեսակները 
կողամասերում ունեն փչանցքեր, լինում են պտտվող գլանային կոնվերտերներ, 
կոնական կոնվերտերներ (պղնձի մշակման համար), ներսից մետաղական ցանցով 
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բովախառնուրդը պահելու համար 

- շերեփներ, որոնք օգտագործվում են հալված մետաղը վառարանից ընդունելու և 
կոնվերտերների կամ ձուլման կաղապարների մեջ լցնելու համար, բաց անոթներ են, 
որոնք ներսից պատված են հրակայուն նյութերով և, հաճախ, ունենում են կործման, 
մետաղների լցման սարքեր, անիվներ, սովորաբար տեղաշարժվում են 
մեխանիկական միջոցների օգնությամբ, բայց այստեղ դասակարգվում են նաև 
ձեռքով ղեկավարվող լցման շերեփները 

- կոճղակաղապարներ, որոնք ունեն տարբեր ձևեր, լինում են ամբողջական կամ 
երկու կեսից բաղկացած, հալված մետաղը լցվում է դրանց մեջ և ստանում ձուլուկի, 
մետաղակոճի, սլյաբի (մետաղասալ) ձևեր 

- ձուլման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մետաղագործության կամ ձուլման 
արտադրության մեջ. մեքենաներ են, որոնք ունեն փոխակրիչ ժապավեն կամ շղթա, 
նախատեսված են ձուլակաղապարների հերթական լցման, սառեցման և 
դատարկման համար, երբեմն ներառում են թափ տալու կամ մետաղի բաց թողման 
սարքերով, հալված մետաղի հավասարաչափ բաշխման համար  

 - ձուլման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մետաղագործության կամ ձուլման 
արտադրության մեջ. մեքենաներ, որոնք նախատեսված են ճնշման տակ ձուլման 
համար, բաղկացած են երկու, կարգավորվող թիթեղներից, որոնց վրա ամրացվում են 
ձուլման կաղապարների երկու կեսերը, հալված մետաղը, պահեստարանից, սեղմված 
օդի կամ փակ անոթի մեջ մտցված մխոցի օգնությամբ, ճնշման տակ լցվում է 
կաղապարի մեջ. որոշ մեքենաներ, արագ սառեցման համար, ունենում են սառեցնող 
սարքեր և կաղապարված տարրը կաղապարից անջատող սարքեր. օգտագործվում 
են, հիմնականում ոչ մեծ արտադրատեսակների ձուլման համար, որոնք երկաթ չեն 
պարունակում  

- ձուլման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մետաղագործության կամ ձուլման 
արտադրության մեջ. կենտրոնախույս ձուլման մեքենաներ, որոնցում հալված 
մետաղը տրվում է մեծ արագությամբ պտտվող գլանաձև կաղապարի մեջ, հալված 
մետաղը սեղմվում է պատերին և սառչում խողովակի ձևով 

- ձուլման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մետաղագործության կամ ձուլման 
արտադրության մեջ. անընդհատ ձուլման մեքենաներ, որոնցում պողպատը շերեփից 
տրվում է բաժանարարի մեջ, որը ապահովում է տարբեր հոսքագծեր, որոնք 
պարունակում են առանց հատակի կոճղակաղապար, ջրի ցրցայտման համակարգ, 
ձուլված մետաղի հովացման համար, փոխակրիչային հոլովակների խումբ, որոնք 
ապահովում են պնդացած մետաղի հանումը, կտրող մեքենաների համակարգ, 
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բեռնաթափման սարքով  

 

Բացառվում է`  

- փոքր, ձեռքի շերեփները, որոնք օգտագործում են թիթեղագործները, ոսկերիչները և 
այլն (25.99.29) 

- ուրիշ ձուլվածքային կաղապարները 25.73.50 ենթակարգի 

- կոճղակաղապարները գրաքարից կամ ուրիշ, ածխածնի կամ խեցեղենի վրա 
հիմնված, նյութերից (23.20.14.500 կամ 23.99.19.700) 

- մեքենաները փոշեմետաղագործության մեջ օգտագործելու համար 
(արտադրատեսակները ստացվում են մետաղական փոշիներից, ճնշման տակ 
եռակալելով) (28.41.33.300) 

- մասերը մեքենաների 28.91.11.300 ստորադիրքի (28.91.12.300) 

- ձուլակաղապարները, որոնք օգտագործվում են 28.91.11.300 ստորադիրքի 
մեքենաների կողմից (23.20.14.500, 25.73.50, 23.99.19) 

- գլոցման հաստոններ, որոնք մետաղամշակման մեքենաներ են, բաղկացած են, 
գլխավորապես, գրտնակների համակարգերից, որոնց միջով անցկացվում է մետաղը: 
Այն գրտնակվում է, որի հետևանքով լավորակվում է մետաղի կառուցվածքը: Երբեմն 
գլոցման հաստոնները օգտագործվում են մետաղի մակերևույթի վրա նախշանկար 
ստանալու համար, գլոցման հետ միասին, տարբեր մետաղների թիթեղների 
համատեղ գլոցման համար, որից հետո ստացվում է շերտավոր, թերթավոր 
արտադրանք: Գլոցման հաստոնները, հիմնականում, նախատեսված են մետաղի 
հաստության փոքրացման, որոշակի տրամատների ստացման համար և այլն: 
Գլոցման հաստոնների կարևոր մասերից է վանդակը, որը կազմված է երկու, երեք 
կամ չորս գրտնակներից, որոնք տեղադրված են հորիզոնական հարթության մեջ, այլ 
մետաղական ծանր կառուցվածքների վերևում: Մետաղի գլանվածքը հերթականորեն 
անցնում է գրտնակների արանքով: Գլոցման հաստոններից շատերը բաղկացած են 
մի քանի վանդակներից, որոնք շարված են մեկը մյուսի հետևից կամ շարված են 
շախմատաձև կամ հաջորդաշարով (տանդեմով): Գրտնակների պտտման 
արագությունները և բացակի մեծությունը կարգավորվում է, արագ և որակով գլոցում 
ապահովելու համար: Հաստոնները կարող են ունենալ կողային գրտնակներ, 
արտադրատեսակի եզրերի մշակման համար, որոշակի կտրվածք ստանալու համար 
(հեծաններ և այլն): Հարթ արտադրատեսակների համար գրտնակները հարթ են, 
բացառությամբ որոշ ծայրային գրտնակների, որոնք կարող են տալ պարզագույն, 
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ակոսավոր նկար: Երբեմն գլոցումը չի կատարվում գրտնակների ամբողջ 
լայնությամբ, իսկ աշխատանքային գրտնակներն ակոսավոր են և անցնելով դրանց 
արանքով մետաղը, հետզհետե փոխում է ձևը և ընդունում է անհրաժեշտ տրամատը: 
Նկարագրված գլոցման հաստոնները կարող են ունենալ տարբեր չափեր` ճշգրիտ 
գլոցման համար նախատեսված ոչ մեծ մեքենաներից մինչև պողպատի գլոցման շատ 
ծանր հաստոնները: Հիմնականում, նախատեսված են տաք գլոցման համար, բայց 
վերջնամշակման գլոցման հաստոնները կատարում են մետաղի սառը գրտնակում 
(հատկապես թերթագլոցման կամ շերտաձև գլոցման ժամանակ): 

  Ընդհանրապես, գլոցման հաստոնների աշխատանքի համար պահանջվում է 
լրացուցիչ սարքավորանք, օրինակ` ուղղորդիչ, հոլովակային սեղաններ, 
ղեկավարման սարքեր, տաքացնող հրածորաններ, փաթաթման մեքենաներ, 
մկրատներ, սղոցներ, սառնարաններ և այլն:  

 

- հաստոններ գլոցման` օգտագործվում են գլանվածքի հաստության փոքրացման 
համար, երկարության մեծացման հաշվին  

- հաստոններ գլոցման` գլոցում են բլումներ (պողպատի գլոցուկ), 
նախապատրաստվածքներ և այլն, որոշակի հատույթ ստանալու համար (ձողեր, 
շերտեր, մետաղալար, երկաթուղային ռելսեր և այլն) 

- հաստոններ գլոցման` խողովակների գլոցման համար 

- հաստոններ գլոցման` անիվների կամ անիվների անվահեցերի 
նախապատրաստվածք ստանալու համար, օրինակ` երկաթուղային անիվների 
շրջակողերի ձևավորման համար 

- հաստոններ գլոցման` շեղագրտնակող, ծակատիչ խողովակագլոցման հաստոններ 
կամ համանման մեքենաներ նախապատրաստվածքի կարակցման համար, որոնք 
ունեն մեծ, թեք գրտնակներ, պտտում են տաք նախապատրաստվածքը և 
անցկացնում կարակցման կալակի միջով, այսպիսով ձևավորելով անմշակ խողովակ 

- հաստոններ գլոցման` նախատեսված են կարակցված նախապատրաստվածքի 
գլոցման համար, պատերի բարակացումով, անհրաժեշտ հաստություն ստանալու 
համար և երկարացնելու համար և այլն 

- հաստոններ գլոցման` մաքրամշակման (հարդարման) գլոցման հաստոններ 
խողովակների համար, որոնք նախատեսված են պատերի հաստությունը 
փոքրացնելու, տրամագիծը փոքրացնելու համար կամ ճշգրիտ շրջանաձև հատույթի 
ստացման համար, կարող են աշխատել ինչպես ներքին կալակով, այնպես էլ, առանց 
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դրա 

- հաստոններ գլոցման` շառավղային հաստոններ, որոնք նախատեսված են մեծ 
տրամագծի խողովակների գլոցման համար. խողովակը պտտվում է դրսից և ներսից 
տեղադրված գրտնակների արանքում 

- հաստոններ գլոցման` անվագլոցման և սկավառակագլոցման հաստոններ, որոնք 
բաղկացած են մի շարք, տարբեր դասավորության կոնային կամ գլանային 
գրտնակներից, որոնց արանքով անցկացվում է անվի նախապատրաստվածքը, 
համանման մեքենաներն օգտագործվում են երկաթուղային անիվների կալանդների և 
որոշ երկաթուղային ռելսերի կաղապարման համար 

 

Բացառվում է` 

- մեքենաները ոչ մետաղական նյութերի գլոցման համար, օրինակ` փայլարդիչները 
(28.29.42) 

- այլ գրտնակային մեքենաները, օրինակ` թղթի հիմքի վրա մետաղական 
նրբաթիթեղի նստեցման համար (28.29.42.300) 

- գրտնակները և գլոցման հաստոնների ուրիշ մասերը (28.91.12.500, 28.91.12.700)  

28.91.11.300 Կոնվերտերներ և մեքենաներ ձուլման, կոճղակաղապարներ և շերեփներ, 
մետաղագործությունում և ձուլման արտադրությունում օգտագործվող 

28.91.11.330 Կոնվերտերներ և մեքենաներ ձուլման (բացի ճնշման տակ ձուլման մեքենաներից), 
մետաղագործությունում և ձուլման արտադրությունում օգտագործվող 

28.91.11.350 Ձուլակաղապարներ և շերեփներ, մետաղագործությունում և ձուլման 
արտադրությունում օգտագործվող 

28.91.11.370 Մեքենաներ ձուլման, ճնշման տակ ձուլման համար, մետաղագործությունում և 
ձուլման արտադրությունում օգտագործվող 

28.91.11.500 Գլոցահաստոններ 
28.91.11.530 Հաստոններ խողովակագլոցման 
28.91.11.550 Հաստոններ տաք գլոցման և հաստոններ համակցված, տաք և սառը գլոցման  
28.91.11.570 Հաստոններ սառը գլոցման 
28.91.12 Մետաղագործության համար մեքենաների մասեր. գլոցահաստոնների մասեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գլոցման հաստոնների գրտնակներ` տարբերվում են երկարություններով և 
տրամագծով, կարող են ունենալ 30 – ից մինչև 520 սմ երկարություն և 18-ից մինչև 
137 սմ տրամագիծ, պատրաստվում են թուջից, ձուլածո կամ կռած պողպատից, ունեն 
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հատուկ մակերևութային մխվածություն և ճշգրիտ չափեր ապահովող մանրակրկիտ 
մշակում, կարող են լինել հարթ մակերևույթով կամ տարբեր ձևերի ակոսներով. 
յուրաքանչյուր գրտնակ վերջանում է վզիկով, որը հաճախ ունենում է հատուկ ձև 
հաստոնի հենոցի վրա հավաքելու համար:  

28.91.12.300 Մասեր մեքենաների, մետաղագործությունում կամ ձուլման արտադրությունում 
օգտագործվող 

28.91.12.500 Գրտնակներ գլոցահաստոնների 
28.91.12.700 Մասեր գլոցահաստոնների (բացի գրտնակներից) 
28.91.9 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  
28.91.99 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
28.91.99.000 Մետաղագործության համար սարքավորանքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
28.92 Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և 

շինարարության համար մեքենաներ 
28.92.1 Սարքավորանք ստորգետնյա եղանակով օգտակար հանածոների արդյունահանման 

համար  
28.92.11 Ամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ստորգետնյա 

աշխատանքների համար  
28.92.11.000 Ամբարձիչներ և փոխակրիչներ անընդհատ գործողության, ստորգետնյա 

աշխատանքների համար  
28.92.12 Ներհատ մեքենաներ ածխի և լեռնային ապարների արդյունահանման համար, 

թունելների անցահատման սարքավորանք. այլ հորատամեքենաներ և 
հորատանցման մեքենաներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
- մեքենաներ և սարքավորանք, որոնք նախատեսված են օգտակար հանածոների 
հանման, կտրման կամ հորատման համար, օգտագործվում են հանքահորերում, 
հորատանցքերի հորատման, թունելների հորատանցման, քարհանքերի մշակման, 
կավի նստեցման համար և այլն: 

- մեքենաներ հորատանցքերի (պայթանցք) հորատման համար լեռնային 
ապարներում, ածխի մեջ և այլն, ինչպես նաև մեքենաներ հարվածային-պտտողական 
հորատման, որոնցում շաղափը հորատելիս պտտվում է 

- հիդրավլիկական սեպեր` բաղկացած են երկար, մի քանի հորիզոնական մխոցներ 
ունեցող գլանից, մխոցները տեղադրված են գլանի ամբողջ երկարությամբ, 
հիդրավլիկական սեպը տեղադրվում է ճեղքի կամ պայթանցքի մեջ և մխոցների 



2124 
 

միջոցով ջուր է մղվում նրա մեջ, այդպիսով քայքայելով ապարը կամ ածուխը 

- ներհատիչ մեքենաներ, ածխի կամ ապարի հետ աշխատելու համար` նախատեսված 
են ածուխ կամ հանքաքար կտրելու, քայքայելու համար, ունեն կտրիչաշղթայական 
(բար) կամ սկավառակային գործիք, որոնք օժտված են կտրիչներով, կարող են 
տեղակայվել ինքնագնաց անիվային կամ թրթուրավոր հենասարքերի վրա, երբեմն 
ունենում են մեծ չափեր, մի քանի կտրող շղթաներ և ներկառուցված են 
փոխակրիչներով, որոնք հանված ապարը բարձում են հանքախորշային փոխակրիչի 
վրա կամ վագոնիկների մեջ 

- քերիչներ, քերիչ կայանքներ և այլն, կտրող գործիքներով (դանակներ, խոփեր, 
ատամիկներ, հարթ կտրիչներ, սեպեր)` հատում են հանածոն բարակ շերտերով և 
բեռնում հանքախորշային փոխակրիչի վրա (28.92.12.300)  

- թունելային (հորատանցքային) մեքենաներ կամ հորատանցման վահաններ` ունեն 
հարթ արտաքին մակերևույթ, առաջնային կտրիչ եզրերով, որոնք մխրճվում են հողի 
մեջ, հիդրավլիկական ամբարձիկների ճնշման տակ (28.92.12.300) 

- մեքենաներ հորատանցքերի հորատման համար կամ հորատման կայանքներ 
նավթի, գազի, ծծմբի (ֆրաշ-պրոցես) և այլնի արդյունահանման համար, 
հանածոների որոնման ժամանակ երկրի ընդերքից նմուշների բարձրացման համար 
և նավթի հետախուզական հորատանցքերի հորատման համար, արտեզյան 
ջրհորների սարքավորման համար և այլն` հորատանցքերի պտտական հորատման 
մեքենաներ, որոնց էական հատկանիշը պոլիպլաստով սլաքի, փոխհաղորդիչով և 
ղեկավարման վահանակով ճոպանային թմբուկի, դարձյակի, ռոտորի կամ ժանանիվի 
առկայությունն է, մեքենաներ հարվածային հորատման համար, որոնք բաղկացած են 
ապակենտրոն շարժաբերով հանդերձավորված ճոճվող տաշտակից, որի շարժումը 
ստիպում է հորատող գործիքին հարվածել հորատանցքի փորվածքաճակատին 

- պտուտակրիչ-հորատման մեքենաներ ձեռքի կամ մեխանիկական շարժաբերով, 
գետնի մեջ փոսեր փորելու համար, օրինակ ծառատունկի, ցանկապատերի սյուների 
կանգնեցման համար և այլն  

 

Բացառվում է` 

- պոմպերը, օդաճնշակները և այլ մեքենաները, որոնք օգտագործվում են հորատման 
մեքենաների հետ, եթե, նույնիսկ, տեղադրված են նրանց մեջ (28.13.11) 

- նավթի կամ բնական գազի հանքավայրերի բացման կամ շահագործման համար 
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օգտագործվող անշարժ հարթակները  

- լողուն կամ բեռնման հարթակները (30.11.33) 

- ձեռքի հորատման գործիքները (25.73) 

- սարքերը հատման կամ անցքերի հորատման համար քարի կամ բետոնի մեջ, 
բարձր ջերմաստիճանի տակ (ստացվում է թթվածնի մեջ երկաթի կամ պողպատի 
այրումից) ազդեցության տակ (28.99.20.900) 

- ջրանետիչները, որոնք նախատեսված են ջրի հզոր շիթի օգնությամբ լեռնային 
ապարների, օրինակ ոսկեբեր ավազների, քայքայման և տեղափոխման համար 
(28.29.22.700) 

28.92.12.000 Ներհատ մեքենաներ ածխի և լեռնային ապարների արդյունահանման համար, 
թունելների անցահատման սարքավորանք. այլ հորատամեքենաներ և 
հորատանցման մեքենաներ  

28.92.2 Այլ մեքենաներ գրունտի, միներալների կամ հանքաքարի հանման, տոփանման, 
խտացման, արդյունահանման և տեղափոխման, ուղեհարթման և կեռաքարշման 
աշխատանքների համար, ինքնագնաց (ներառյալ բուլդոզերները, միաշերեփ 
էքսկավատորները և ճանապարհային գլդոնները) 

28.92.21 Բուլդոզերներ ինքնագնաց և բուլդոզերներ դարձովի հարթաշերեփով  
 
 28.92.21 – 28.92.27 ենթակարգերը, բացի 28.92.27.500 դիրքից, ներառում են 
ինքնագնաց էքսկավատորներ, հողափոր մեքենաներ, գետնի խտացման մեքենաներ  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բուլդոզերներ ոչ շրջադարձային և շրջադարձային հարթաշերեփով, բաղկացած 
ինքնագնաց հիմնամեքենայից (հաճախ թրթուրավոր ընթացքով), դիմացից կախված 
հարթաշերեփից, որը մեքենայի հետ մի ամբողջական ագրեգատ է կազմում, 
օգտագործվում են շինարարական սևագործ աշխատանքներ կատարելու համար. 
որոշ տեսակներ, օգտագործվում են կոճղահանման, հողը քարից և 
բուսականությունից մաքրելու աշխատանքների համար 

- ավտոուղեհարթիչներ և հարթիչներ, որոնք նախատեսված են հարթեցման 
աշխատանքների և տեղանքի մակերևույթի հավասարեցման համար (հորիզոնական 
հողամասերի կամ թեք լանջերի). աշխատանքը կատարվում է հարթեցման 
հարթաշերեփով, որը տեղադրվում է, սովորաբար, անիվային հիմքի սահմաններում 

- կեռաշերեփներ, ունեն սուր, կտրող սայրով դանակ, որը նախատեսված է հողը 
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շերտերով կտրելու համար. կտրված հողը հավաքվում է շերեփի մեջ և հեռացվում 
փոխակրիչի միջոցով, դրանց թվում` են թրթուրավոր կեռաշերեփները, 
կիսակցվանքային կեռաշերեփները և կեռաշերեփային գնացքները, որոնք 
բաղկացած են շարժիչավոր քարշակից (այդ թվում միասռնանի) և կեռաշերեփից, որն 
ունի կոշտ ամրացված դանակ կամ, մի քանի շարժական դանակներ ունեցող սարքից 

- մեխանիկական թիեր (սլաքային կամ ճոպանային), որոնք, էքսկավատորային 
շերեփի, ճանկաշերեփի (գրայֆեր) և այլն օգնությամբ, մշակում են գետինը մեքենայի 
տեղակայման մակերևույթից վերև կամ ներքև (էքսկավատորներ սարքավորված 
ուղիղ կամ հակադարձ թիերով), հողաթափման մեծ շառավիղ ունեցող 
էքսկավատորներում (ճոպանային դրագլայներ) շերեփը կախված է ճոպանից, որն 
անցնում է երկու, շարժական, հենարանների արանքով  

- բազմաշերեփային էքսկավատորներ, որոնց շերեփները տեղադրված են անվերջ 
շղթայի կամ ռոտորի վրա, հաճախ պարունակում են փոխակրիչներ, մշակված հողը 
բեռնելու համար: Լինում են անիվային կամ թրթուրավոր ընթացքի, թողարկվում են 
հատուկ տեսակներ, խրամուղիների, չորացման ջրանցքերի, առուների մաքրման և 
փորելու համար, բաց լեռնահանքային աշխատանքների համար և այլն 

- ինքնագնաց միաշերեփ բեռնիչներ, որոնք դիմային շերեփով, թրթուրավոր կամ 
անվավոր մեքենաներ են, շարժման ընթացքում վերցնում են նյութերը, տեղափոխում 
և դատարկում են, որոշ տեսակներ կարող են հող փորել, որովհետև դրանց շերեփը 
կարող է անիվների կամ թրթուրների մակարդակից ցած իջնել 

- բեռնիչ-տրանսպորտային մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են հանքահորերում, 
նախատեսված են բեռնման համար, սարքավորված են դիմային շերեփով, որը 
վերցնում է սորուն նյութերն ու բեռնում մեքենաների թափքերին 

- տափանող մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են ճանապարհաշինության մեջ, 
երկաթուղային ճանապարհների շինարարության ժամանակ և այլն (հաշվի առնել 
28.92.27.500 դիրքի պարզաբանումները, որոնցում նկարագրվում են մեքենաներ, 
որոնք տեղակայվում են 33.17 դասում դասակարգված տեղաշարժման միջոցների 
վրա)  

- ինքնագնաց ճանապարհային գլդոններ, որոնք օգտագործվում են 
ճանապարհաշինության և քաղաքացիական շինարարության այլ օբյեկտներում, 
օրինակ հողի հարթացման, ճանապարհային ծածկույթի գլդորման համար, 
սարքավորված են ծանր, թուջից կամ պողպատից, մեծ տրամագծի գլանային 
գրտնակներից, որոնք լինում են հարթ, բռնցքավոր (բռնցքային գլդոններ), կան հոծ 
անիվներով կամ փչովի (օդաճնշական) դողերով, դրանց թվում են ինքնագնաց 
միաշերեփ բեռնիչները, որոնք սարքավորված են հետևում տեղադրվող հոդավոր 
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սլաքով, որի վրա հարմարեցված է շերեփ: 

 

Բացառվում է` 

- համակցված կեռաշերեփները, որոնք բաղկացած են տրակտորից, կեռաշերեփից, 
յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս դասակարգվում է իր տեղում, տրակտորները 
(28.30, 28.92.5), կեռաշերեփները (28.92.30.700) 

- 28.92.21 – 28.92.27 ենթակարգերի (բացի 28.92.27.500 դիրքից) մեքենաների 
մասերը (28.92.61.500) 

28.92.21.300 Բուլդոզերներ, ներառյալ համապիտանիները, ինքնագնաց, թրթուրավոր 
28.92.21.500 Բուլդոզերներ, ներառյալ համապիտանիները, ինքնագնաց, ոչ թրթուրավոր 
28.92.22 Ուղեհարթիչներ և ինքնագնաց հարթիչներ  
28.92.22.000 Ուղեհարթիչներ և ինքնագնաց հարթիչներ  
28.92.23 Կեռաշերեփներ ինքնագնաց  
28.92.23.000 Կեռաշերեփներ ինքնագնաց  
28.92.24 Տոփանիչ մեքենաներ և ճանապարհային գլդոններ, ինքնագնաց  
28.92.24.000 Տոփանիչ մեքենաներ և ճանապարհային գլդոններ, ինքնագնաց  
28.92.25 Բեռնիչներ միաշերեփ ճակատային, ինքնագնաց  
28.92.25.300 Բեռնիչներ հատուկ, ստորերկրյա աշխատանքների համար 
28.92.25.500 Բեռնիչներ միաշերեփ ճակատային ինքնագնաց, այլ 
28.92.26 Էքսկավատորներ միաշերեփ և խցիկի 3600 շրջադարձով շերեփավոր բեռնիչներ 

(բացի միաշերեփ ճակատային բեռնիչներից), ինքնագնաց 
28.92.26.100 Էքսկավատորներ փոքրաչափ հիդրավլիկական, մինչև 6 տ քաշի 
28.92.26.300 Էքսկավատորներ հիդրավլիկական, թրթուրային ընթացքով, 6 տ և ավելի քաշի 
28.92.26.500 Էքսկավատորներ հիդրավլիկական, անիվային ընթացքով 
28.92.26.700 Էքսկավատորներ լրիվ շրջադարձային, աշխատանքային սարքավորանքի 

(մետաղաճոպաններ, ճոպաններ) ճկուն կախոցով և էքսկավատորներ այլ 
28.92.27 Այլ ինքնագնաց միաշերեփ էքսկավատորներ և շերեփավոր բեռնիչներ. այլ 

ինքնագնաց մեքենաներ օգտակար հանածոների արդյունահանման համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անշարժ ամրացված մեքենաներ, որոնք հիմնականում պատկանում են 
տարանսպորտային սարքավորանքի (30) վրա տեղադրվողների թվին և շարժական 
(ինքնագնաց կամ ոչ ինքնագնաց) մեքենաներ, էքսկավատորներ և նման մեքենաներ, 
որոնք տեղադրված են հարթակների կամ սայլակների վրա և չեն 
համապատասխանում երկաթուղային շարժակազմին ներկայացվող պահանջներին:  
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- մեքենաներ, որոնք տեղակայված են տրակտորի հիմքի վրա` որոշ աշխատանքային 
մարմինները տեղակայվում են տրակտորների վրա, որոնք նախատեսված են, 
հիմնականում, ուրիշ մեքենաների, հարմարանքների կամ բեռների քարշակման, 
հրման համար և սարքավորված են հասարակ սարքերով` աշխատանքային 
մարմինների ղեկավարման համար, աշխատանքային մարմինները հանդիսանում են 
օժանդակ սարքեր և նախատեսված են ոչ պարբերական աշխատանքների համար, 
համեմատաբար թեթև են և նրանց հնարավոր է փոխարինել ուղղակի 
աշխատանքային հարթակի վրա, սեփական ուժերով դասակարգվում են տվյալ 
դիրքում, պայմանով, որ հանդիսանում են տվյալ դիրքի կամ 28.22 և 28.92 դասերի 
մեքենաների մասեր, նույնիսկ եթե մատակարարվում են տրակտորների հետ միասին 
(անկախ դրանից տեղակայված են տրակտորի վրա թե ոչ), թեև տրակտորը (իր 
սարքավորանքով) դասակարգվում է 28.22 դասում կամ 28.92.5 կարգում 

- ինքնագնաց մեքենաներ, որոնք տեղակայված են տրակտորի հիմքի վրա` 
ընթացային մասը, կառավարման և աշխատանքային մարմինները ու դրանց 
շարժաբերող սարքերը կազմում են միասնական ագրեգատ, օրինակ` ինքնագնաց 
շասսի, որը նման է տրակտորի, բայց կազմում է տվյալ դիրքի վերնագրում 
թվարկված գործողություններ կատարող մեքենաների ներկառուցված մաս (առանձին 
մատակարարվող ինքնագնաց հիմնահենասարքերը դասակարգվում են տվյալ 
դիրքում, որպես անլրակազմ մեքենաներ, թեև ինքնագնաց հիմնահենասարքերը 
կարող են դասակարգվել տարբեր դիրքերում, կախված նրանից, թե ինչ տեսակի 
աշխատանքային սարքավորանքով են հանդերձված. տրակտորների (դասակարգված 
28.30 դասում և 28.92.5 կարգում) և ինքնագնաց հիմնահենասարքերի (շասսիի) 
տարբերությունների մանրամասն նկարագրությունը տրված է 28.30 դասում)  

- ինքնագնաց մեքենաներ, որոնք տեղակայված են ավտոմեքենայի հենասարքերի 
կամ բեռնատար ավտոմեքենաների վրա` ընթացքային սարքի շարժաբերի կամ 
կառավարման սարքի որոշ մասեր տեղադրված մեքենայի խցիկում, հավաքված 
անվային հենասարքի վրա, անկախ այն բանից, կարող է ագրեգատը ինքնուրույն 
տեղաշարժվել ճանապարհով  

- անիվային ինքնագնաց մեքենաներ, որոնք տեղակայված են ավտոմեքենայի 
հենասարքերի կամ բեռնատար ավտոմեքենաների վրա` տանող հենասարքը և 
աշխատանքային մեքենան նախատեսված են մեկը մյուսի համար և կազմում են 
միասնական մեխանիկական ագրեգատ  

  

Բացառվում է` 

- մեքենաները, որոնք հավաքած են լրակազմ ավտոմեքենայական հենասարքի կամ 
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բեռնատար ավտոմեքենայի վրա և բաղկացած են հետևյալ մեխանիկական մասերից` 
ընթացքային շարժաբերի շարժիչից, փոխանցման տուփից, արագությունների 
փոփոխության ղեկավարման գործիքից, ղեկային կառավարման համակարգից և 
արգելակային համակարգից, դասակարգվում են ինչպես հատուկ նշանակության 
տրանսպորտային միջոցներ (29.10.59) 

- մեքենաները, որոնք հավաքված են 30.20 դասին պատկանող տեղաշարժման 
միջոցների վրա (էքսկավատորներ և նման մեքենաներ, որոնք տեղակայված են 
երկաթուղային հարթակաների կամ սայլակների վրա) 

- ինքնագնաց մեքենաները, որոնք նախատեսված են երկաթուղային գծերի խնամքի 
և պահպանման համար (30.20) 

- մեքենաները, որոնք տեղակայված են տրակտորների կամ ավտոտրանսպորտային 
միջոցների վրա, որոնք դասակարգվում են 28.30 դասում և 28.92.5 կարգում  

- բոլոր մեքենաները (օրինակ հողահանները), որոնք տեղակայված են 
կամրջանավերի կամ ինքնագնաց և ոչ ինքնագնաց լողամիջոցների վրա (30.11)  

28.92.27.300 Էքսկավատորներ միաշերեփ մեխանիկական, ինքնագնաց և բեռնիչներ շերեփավոր, 
թերշրջադարձային 

28.92.27.500 Մեքենաներ ինքնագնաց, լեռնահանքային արդյունաբերության համար (գրունտի 
տեղափոխման, հանման, փորման համար), չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.92.28 Բուլդոզերների հարթաշերեփներ դարձովի և անդարձովի 

28.92.28.000 Բուլդոզերների հարթաշերեփներ դարձովի և անդարձովի  
28.92.29 Ինքնաթափեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ինքնաթափեր` շրջող թափքով կամ բացվող հատակով ամուր կառուցվածքի 
տրանսպորտային միջոցներ, որոնք նախատեսված են հողի, ապարի կամ այլ 
նյութերի փոխադրման համար, կարող են ունենալ կոշտ կամ հոդակապավոր 
ամրաշրջանակ, որպես կանոն սարքավորված են անիվներով` ճանապարհազուրկ 
տեղերում երթևեկելու համար, կարող են տեղաշարժվել փափուկ հողի վրա, լինում են 
ինչպես ծանրաքաշ, այնպես և թեթևաքաշ (տարբերվում են երկդիրք նստելատեղի 
առկայությամբ, երկու նստելատեղերով, որոնք ուղղված են հակադարձ կողմեր կամ 
կառավարման երկու ղեկերով), բեռների փոխադրման համար նախատեսված այլ 
տրանսպորտային միջոցներից (մասնավորապես` շրջող թափքով բեռնատարներից) 
որպես կանոն տարբերվում են հետևյալ պարամետրերով. ինքնաթափի թափքը 
պատրաստված է շատ ամուր պողպատե թերթից, սկզբնամասն առաջքաշված է 
վարորդի խցիկի վրա (խցիկի պաշտպանության համար), ողջ հատակը կամ դրա 
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մասը թեքված է ներքև և հետ, որոշ դեպքերում վարորդի խցիկի լայնությունը 
կազմում է ավտոմեքենայի լայնության կեսը, չունեն սռնու փափուկ կախոցներ, ունեն 
հզոր արգելակներ, սահմանափակ արագություն և կիրառման սահմանափակ 
տարածք, հատուկ դողեր (հողափոր մեքենաների համար), ամուր կառուցվածքի 
շնորհիվ «տարայի» քաշի հարաբերությունը օգտակար բեռնվածքին չի գերազանցում 
1:1.6, թափքը կարող է տաքացվել արտանետվող գազերով` փոխադրվող նյութի 
կպչման կամ պնդացման կանխման համար, ներառում են նաև ինքնաթափերի որոշ 
տեսակներ` հատուկ նախատեսված հանքավայրերում կամ թունելներում 
աշխատանքի համար (օրինակ` դեպի ներքև բացվող հատակ ունեցող, խցիկ կամ 
խցիկի երկարացված պաշտպանիչ մաս չունեցող), ավտոմեքենաներ-ինքնաթափեր 
(հանդերձված են առաջ կամ հետ շրջող թափքով կամ հատակին բացվածք ունեցող 
թափքով և հատուկ նախատեսված են ավազի, մանրախճի, բնահողի, քարերի և 
այլնի փոխադրման համար, նախատեսված են հանքերում, շինարարական 
հրապարակներում, ճանապարհների շինարարությունում, օդակայաններում և 
նավահանգիստներում օգտագործելու համար), փոքրաչափ տրանսպորտային 
միջոցներ (օգտագործվում են շինարարական հրապարակներում` բնահողի, խճի, 
ցեմենտի, բետոնաշաղախի և այլնի փոխադրման համար, կարող են ունենալ 
սևեռված կամ հոդավորած ամրաշրջանակ, կարող են մատակարարվել երկու կամ 
չորս անիվների շարժաբերով, թափքը կարող է տեղադրվել կամրջակներից մեկի, իսկ 
վարորդի նստելատեղը` մյուս տեղի տակ (վարորդի նստելատեղը սովորաբար 
տեղադրվում է խցիկից դուրս)) 

28.92.29.000 Ինքնաթափեր 
28.92.3 Այլ մեքենաներ գրունտի հանման համար 
28.92.30 Այլ մեքենաներ գրունտի հանման համար 
28.92.30.100 Սարքավորանք ցցերի խփման և հանման համար  
28.92.30.300 Ձյունամաքրիչներ խոփային և ռոտորային 
28.92.30.500 Մեքենաներ և մեխանիզմներ գրունտի տոփանման և խտացման համար, ոչ 

ինքնագնաց  
28.92.30.700 Կեռաշերեփներ, մեքենաներ և մեխանիզմներ գրունտի տեղափոխման, հանման, 

փորման համար, ոչ ինքնագնաց 
28.92.30.900 Սարքավորանք հասարակական աշխատանքների, շինարարության կամ համանման 

աշխատանքների համար  
28.92.4 Գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի տեսակավորման, մանրացման, 

խառնման և համանման մշակման համար մեքենաներ  
28.92.40 Գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի տեսակավորման, 

մանրացման, խառնման և համանման մշակման համար մեքենաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են արդյունահանման ճյուղերում, պինդ 
օգտակար հանածոների (հողային ներկեր, կավ, քարային նյութեր, հանքաքար, 
հանքային վառելիք, հանքային պարարտանյութեր, խարամային ցեմենտ, բետոն) 
վերամշակման համար (տեսակավորում, քարմաղում, զատում, լվացում, մանրացում, 
աղում, խառնում, միախառնում) ` 

- գրտնակային տեսակավորիչներ` բաղկացած են նույն ուղղությամբ պտտվող մի 
քանի գրտնակներից, որոնց հեռավորությունը մեկը մյուսից տարբեր է, գրտնակները 
ակոսավոր են և վերևում գտնվող նյութը, շարժվելով դեպի մեքենայի ծայրն ընկնում է 
գրտնակների արանքներից, այսպես, տեղի է ունենում նյութի տեսակավորում ըստ 
չափի (ընկած նյութը հավաքվում է ընդունիչ զետեղարաններում) 

- ցանցային մաղերով կամ ծակոտկեն խախալներով քարմաղեր` նյութն անցնում է 
թեք քարմաղի վրայով, որի անցքերը քանի գնում մեծանում են և նյութի կտորներն 
ընկնում են համապատասխան անցքերի մեջ. լինում են թմբուկային քարմաղեր, 
որոնցում ցանցային մաղը կամ խախալը փաթաթված են պտտվող, թեք թմբուկների 
տեսքով և քարմաղեր, որոնցում մաղը կամ խախալը հարթ է և կատարում է 
թրթռական կամ ճոճվող շարժումներ 

- առաջնային քարմաղեր` նյութը տեսակավորվում է մեխանիկական փոցխերի 
միջոցով, որոնց ատամներն ունեն համապատասխան բացվածք 

- հատուկ մեքենաներ արդյունահանված ածխից տարբեր տեսակի քարերի և այլնի 
հեռացման համար  

- լվացող մեքենաներ, հիդրավլիկական զատիչներ և հարստացուցիչ մեքենաներ` որոշ 
մեքենաներ միայն լվանում են կեղտը, մյուսները առանձնացնում կամ հարստացնում 
են նյութի ավելի ծանր մասը, բաժանելով ջրի կախույթից 

- հանքահարստացման մեքենաներ, որոնք նախատեսված են հանքաքարի 
հարստացման համար. մանրացված հանքաքարը խառնվում է ջրի հետ, մի քանի 
թեթև ակտիվության հավելումների հետ, նյութի որոշ մասնիկների վրա առաջանում է 
թաղանթ, որի շնորհիվ այն բարձրանում է վերև և որոշակի դեպքերում հեռացվում  

- տեսակավորող և զատող մեքենաներ, որոնց մեջ ներկառուցված են մագնիսական և 
էլեկտրական համակարգեր  

- մեքենաներ, որոնցում օգտագործվում են էլեկտրոնային կամ լուսաէլեկտրոնային 
դետեկտորներ (տեսակավորման սարքավորանք ուրանային և թորիումային 
հանքանյութերի համար, որոնց աշխատանքը հիմնված է ճառագայթաակտիվ 
ճառագայթման ուժգնության չափման վրա)  
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- մեքենաներ, որոնցում կենտրոնախույս ուժն օգտագործվում է նյութը ցանցային 
մաղի վրա նետելու համար 

- մեքենաներ նյութերի ջարդման և մանրացման համար` ջարդիչներ ուղղահայաց 
կոնով, կազմված են մարմնից, որում պտտվում է կոնը (հաճախ ապակենտրոն 
շարժաբերով). նյութը ջարդվում է կոնի և մարմնի արանքում, երեսային ջարդիչներ 
տարբեր տեսակների, որոնցում նյութն ընկնում է ուղղահայաց երկու ակոսավոր 
երեսների միջև, որոնցից մեկը անշարժ է, իսկ մյուսը շարժական, թմբուկային 
ջարդիչներ, որոնցում նյութը տրվում է թմբուկի վերևից և ընկնելով հատակին 
ջարդվում է, գրտնակային ջարդիչներ կամ աղացներ, նյութը ջարդվում է ընկնելով 
տարբեր ուղղություններով պտտվող գրտնակների արանքը, գրտնակների միջև եղած 
արանքները կարգավորվում են կախված նյութի մանրացման աստիճանից, որոշ 
մեքենաներ պարունակում են մի քանի զույգ գրտնակներ, ջարդիչներ հարվածային 
գործողության, որոնցում նյութն ուժով շպրտվում է մարմնի պատերին, մուրճային 
ջարդիչներ, գնդային կամ ձողային աղացներ` բաղկացած են պտտվող թմբուկից, 
բազմաթիվ գնդերով կամ կարճ ձողերով (պողպատից կամ հախճապակուց), որոնց 
արանքում աղվում է նյութը 

- մեքենաներ նյութերի ջարդման և մանրացման համար` աղացներ աղացաքարային 
տեսակի, ջարդիչներ-ծեծիչներ սանդաթակերով (ճանաչված են «ծեծիչ ֆաբրիկա» 
անվանումով), որոնք օգտագործվում են հանքաքարերի ջարդման համար, բռնցքային 
շարժաբերով մի քանի իջնող սանդաթակերը նյութը ջարդում են մինչև պահանջվող 
մեծության կտորներւի, նաև կավի կոշտերի փշրման և տրորման մեքենաներ, որոնք 
մշակում են կավը հետագա օգտագործման համար  

- մեքենաներ խառնման կամ տրորման համար` բաղկացած են անոթից, որը 
սարքավորված է խառնիչ թիերով կամ այլ խառնիչ սարքերով, որտեղ մի քանի 
նյութեր իրար են խառնվում, ինչպես նաև բետոնախառնիչներ և լուծույթ խառնիչներ 

- մեքենաներ անօրգանական նյութերը բիտումի հետ խառնելու համար, 
ճանապարհածածկույթի պատրաստման ժամանակ, կազմված են մի քանի առանձին 
ագրեգատներից (բեռնման զետեղարան, չորացման ագրեգատ, փոշեզրկիչ, խառնիչ, 
էլևատոր և այլն), որոնք հավաքված են ընդհանուր հենասարքի վրա կամ 
գործառնական բլոկներից, որոնցում առանձին ագրեգատներ, պարզապես դրված են 
կողք կողքի (հաստատուն կամ շարժական ասֆալտի գործարաններ) 

- խառնիչներ հանքաքարերի համար 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են վառելանյութի աղյուսների 
արտադրությունում, ածխային փոշու և այլ նյութերի հետ կապակցանյութերի 
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խառնելու համար  

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են խեցեգործական արդյունաբերության մեջ, 
կավ և ներկանյութեր խառնելու համար կամ խեցեզանգվածի տրորման համար 

- խառնիչ մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են ձուլակաղապարային ավազի 
խառնուրդների պատրաստման համար 

- բրիկետավորման, կաղապարման և մամլման համար տարբեր տեսակի մամլիչներ, 
որոնք նախապես պատրաստված նյութը բրիկետավորում կամ մամլում են, տալով 
դրան անհրաժեշտ ձևը, խոշոր գլաններ, որոնց մակերևույթն ունի մի շարք 
խորություններ կամ կաղապարներ, որտեղ նյութը սեղմվում է և ընդունում 
անհրաժեշտ ձևը, ինչպես նաև մեքենաներ-էսկուդերներ և արտաճզմման մամլիչներ, 
այդ թվում` 

- մեքենաներ պինդ հանքային վառելիքի (ածխափոշու, տորֆի թելքերի և այլն) 
բրիկետավորման համար, դրանց տալով գնդի, ձվի կամ այլ ձևեր 

- մեքենաներ խեցեզանգվածի բրիկետավորման և կաղապարման համար` 
մեքենաներ հում աղյուսի պատրաստման համար, մամլումով կամ արտաճզմումով, 
մամլիչներ սալերի պատրաստման համար, ներառյալ եզրերի կտրման մեքենաները, 
կաղապարման կամ արտաճզման մեքենաներ հախճապակե խողովակների 
պատրաստման համար, մեքենաներ բրիկանյոնների ցանցի պատրաստման համար, 
որոնցում լարի ցանցն անցնում է գրտնակների արանքով և պատվում կավով (լարերի 
հատման կետերում), բրուտագործական սկավառակներ և համանման մեքենաներ, 
որոնց վրա դրվում է կավե զանգվածը և ձեռքով կամ գործիքով մշակվում, մեքենաներ 
հախճապակյա արհեստական ատամների կաղապարման համար 

- մեքենաներ հղկանյութերի բրիկետավորման համար` հղկասկավառակների 
արտադրության համար 

- մեքենաներ բետոնե պատրաստի արտադրատեսակների պատրաստման համար 
(սալահատակի քարեր, սյուներ, քիվապատեր, հենարաններ և այլն), ներառյալ 
մեքենաները կենտրոնախույս եղանակով խողովակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ գիպսից, արտաքին և ներքին կաղապարման շաղախներից 
արտադրատեսակների կաղապարման համար (խաղալիքներ, արձանիկներ, 
առաստաղի գեղարվեստական տարրեր և այլն) 

- մեքենաներ ասբոցեմենտից արտադրատեսակների կաղապարման համար (բաքեր, 
խմելու վաքեր, ծխնելույզներ) և մեքենաներ, կալակների վրա գլդոնման եղանակով, 
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ասբոցեմենտի խողովակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ գրաքարե էլեկտրոդների կաղապարման համար 

- արտամղող մեքենաներ (էքստրուդերներ), գրաքարե մատիտների ձողերի 
արտաճզման համար 

- մեքենաներ դպրոցական գրելու կավիճների կաղապարման համար 

- կաղապարման մեքենաներ ձուլաավազային կաղապարների պատրաստման 
համար` նախատեսված են ձուլաձողերի պատրաստման ընթացքում կաղապարի մեջ 
պատրաստի կաղապարանյութի խցման համար, կամ կաղապարարկղում դրված 
նմուշի շուրջը կաղապարանյութի խցման համար, ավազի կաղապարի մեկ նմուշ 
ստանալու համար, ունենում են թափահարող մեխանիզմ կաղապարում 
կաղապարանյութի ավելի լավ տրորման համար, նշված մեքենաների թվին են 
պատկանում բազմաթիվ մեքենաներ, որտեղ սեղմված օդը, անմիջապես, ազդում է 
կամ մխոցի կամ կաղապարանյութի մակերևույթի վրա 

  

Բացառվում է` 

- կենտրոնախույս տեսակավորման մեքենաները, որոնցում պինդ նյութերի 
մասնիկները, կախված իրենց տեսակարար կշռից, հավաքվում են պտտվող ռոտորից 
տարբեր հեռավորությունների վրա (28.29.41.500) 

- տեսակավորման սարքերի կամ ջարդիչների հետ օգտագործվող ժապավենային 
փոխակրիչները` եթե չեն հանդիսանում դրանց ներկառուցված մաս կամ իրենք չեն 
հանդիսանում տեսակավորման մեքենաներ 

- երկաթուղային հարթակի կամ բեռնատար մեքենայի հենասարքի վրա մշտապես 
տեղակայված բետոնախառնիչները (30.20.31 կամ 29.10.59.500) 

- մեքենաները, որոնցում ավազը տրվում է սեղմված օդի շիթի հետ (28.29.22.500) 

- ձողերի և ձուլման կաղապարների համար չորացման վառարանները (28.99.31.500) 

- փոշեկերպ վառելիքների համար տաքացուցիչները, մեխանիկական հնոցները, 
որոնք պարունակում են փոշու պատրաստման կամ վառելիքի մանրացման սարքեր 
(28.22.11.500) 

- փայլարդիչները կամ հոլովակային մեքենաները (28.29.42.500) 
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- զտիչ-մամլիչները (28.29.12.700) 

- քարի կամ այլ նյութերի մշակման կամ ապակու սառը մշակման համար 
հաստոցները (28.49.11) 

- ապակու կաղապարման և մամլման մեքենաները (28.99.20.300) 

- պլաստմասսայի կաղապարման մեքենաները (28.96.10.500) 

- բետոնի համար թրթռիչները (28.24.12) 

- ընդհանուր նշանակության մամլիչները (28.99.20.650) 

- բետոնի խառնուրդի բաշխիչները (28.99.20.900) 

- մետաղաձուլական արտադրության համար կաղապարարկղերը, 28.92.40 
ենթակարգի մեքենաներում օգտագործվող կաղապարները (28.99.20) 

28.92.40.300 Մեքենաներ գրունտի, քարի, հանքաքարի և այլ հանքանյութերի տեսակավորման, 
մաղման, տարանջատման, ջարդման, խառնման համար  

28.92.40.310 Մեքենաներ կաղապարման խառնուրդների տեսակավորման, մաղման համար  
28.92.40.330 Մեքենաներ շինանյութերի տեսակավորման, ջարդման, խառնման համար  
28.92.40.350 Մեքենաներ տեսակավորման, ջարդման, խառնման համար, լեռնահանքային 

արդյունաբերությունում օգտագործվող 
28.92.40.370 Մեքենաներ նյութերի տեսակավորման, մաղման, տարանջատման համար, այլ 
28.92.40.500 Բետոնախառնիչներ կամ շաղախախառնիչներ 
28.92.40.700 Մեքենաներ, բիտումի` հանքանյութերի հետ խառնման համար 
28.92.40.800 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ 
28.92.40.810 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, ավազային 

ձուլման կաղապարների պատրաստման համար օգտագործվող 
28.92.40.830 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 

շինարարությունում օգտագործվող 
28.92.40.850 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, 

լեռնահանքային արդյունաբերությունում օգտագործվող 
28.92.40.870 Սարքավորանք գրունտի, քարի և հանքաքարի մշակման համար, այլ, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում  
28.92.5 Տրակտորներ թրթուրավոր  
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28.92.50 Տրակտորներ թրթուրավոր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շատ լայն թրթուրներով տրակտորներ (ձյունահարթիչ մեքենաներ), որոնք 
նախատեսված են դահուկասահքի լանջերին, ձյան հավասարեցման և հարթեցման 
համար և այլն. մեքենաները և աշխատանքային գործիքները, որոնք նախագծված են 
այս տեսակ տրանսպորտային միջոցի համար որպես փոխարինովի սարքավորանք, 
դասակարգվում են համապատասխան ենթակարգում, նույնիսկ, եթե 
մատակարարվում են տրակտորների հետ: 

 Տվյալ կարգի համար կիրառելի են նաև 28.30 դասի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով 

28.92.50.000 Տրակտորներ թրթուրավոր 
28.92.6 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և վերգետնյա 

եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի մասեր 
28.92.61 Հորատման կամ հորատանցման մեքենաների կամ գրունտի հանման համար 

մեքենաների մասեր. ամբարձիչների մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ներհատիչ մեքենաների կտրիչաշղթաներ և շղթաներ, դանակներ կեռաշերեփների, 
հարթաշերեփների համար և այլն, շրջադարձային և ոչ շրջադարձային բուլդոզերային 
հարթաշերեփներ, որոնք նախատեսված են որպես աշխատանքային գործիք 
տրանսպորտային միջոցի վրա կախելու համար 

- ռոտորներ, դարձյակներ, աշխատանքային (հորատման) հորատաձողեր, 
հորատաձողերի պտտման ներդրակներ, հորատման փականներ, հորատման 
խողովակների երկարիչներ, ականոց-փոխարկիչներ, հորատման խողովակների 
ուղղորդիչներ, պնդիչ օղեր, հաստատախտակային (հրետասայլային) անուրներ, 
կտրվածքային ականոցների սահող սեպեր, ճոճաններ, դարձյակների փականներ, 
հորատման մեքենաների հորատային մկրատներ 

- մուրճեր ցցախփման մեքենաների համար 

 

Բացառվում է` 

- բուլդոզերների և համապիտանի բուլդոզերների հարթաշերեփները (28.92.25) 

28.92.61.100 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
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28.92.61.130 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով մետաղախեցեղենից 

28.92.61.150 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով բնական կամ սինթետիկ ալմաստից, ներառյալ մասերը, 
բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ 
ձեռքի գործիքների համար 

28.92.61.170 Գործիքներ ժայռային ապարների կամ գրունտների հորատման համար 
աշխատանքային մասով այլ նյութերից, ներառյալ մասերը 

28.92.61.300 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար 
28.92.61.330 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար մետաղների մշակման 

համար, բացի աշխատանքային բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների 
կամ ձեռքի գործիքների համար 

28.92.61.390 Գործիքներ մամլման, դրոշման, հատման, ծակատման համար այլ նյութերի (բացի 
մետաղներից) մշակման համար ծակատման համար, բացի աշխատանքային 
բռնիչներից, գործիքների բռնիչներից հաստոցների կամ ձեռքի գործիքների համար 

28.92.62 Գրունտի, քարի և համանման նյութերի տեսակավորման, ջարդման կամ այլ 
եղանակներով մշակման համար մեքենաների մասեր  
 
Բացառվում է` 

- գնդաղացների գնդերը (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 

28.92.62.000 Գրունտի, քարի և համանման նյութերի տեսակավորման, ջարդման կամ այլ 
եղանակներով մշակման համար մեքենաների մասեր  

28.92.9 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և վերգետնյա 
եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.92.99 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և վերգետնյա 
եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 

28.92.99.000 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար (ստորգետնյա և վերգետնյա 
եղանակներով)  և շինարարության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.93 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաներ  
28.93.1 Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաներ, բացի դրանց 

մասերից  



2138 
 

28.93.11 Կաթի զատիչներ, կենտրոնախույս  
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 

28.93.11.000 Կաթի զատիչներ, կենտրոնախույս  
28.93.12 Կաթի մշակման և վերամշակման սարքավորանք 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բաքեր, պահեստարաններ և համանման անոթներ, որոնք կահավորված չեն 
տաքացման կամ սառեցման սարքավորանքով, բայց ներառում են մեխանիկական 
այնպիսի սարքեր (խառնիչներ, կործիչ մեխանիզմներ և այլն), որոնք 
մատակարարվում են հատուկ կաթի վերամշակման համար: 

- մեքենաներ կաթի մշակման համար` համասեռիչներ, որոնց միջոցով յուղային 
ներխառնուրդները բաժանվում են ավելի մանր մասերի, որոնք լավ յուրացվում են 
օրգանիզմի կողմից, երկար մնում են էմուլսիայի վիճակում ու չեն վերածվում սերուցքի 

- կաթի մշակման մեքենաներ` իռադիատորներ, որոնցում անդրամանուշակագույն 
լամպերը օգտագործվում են կաթի մեջ B վիտամինի պարունակությունը 
բարձրացնելու համար 

- կաթի վերամշակման մեքենաներ այլ կաթնամթերքի ստացման համար` մեքենաներ 
կարագի արտադրության համար, խնոցիներ` փայտե տակառներ են, որոնց ներսում 
կան որոշակի քանակության թիեր և միջնորմներ. տակառի կամ թիերի պտտումից 
առաջանում է սերուցք, որի հետագա խտացումից հետո ստացվում է կարագ, սարքեր 
կարագի լավորակման համար` նոր հարված կարագից ջրի հեռացումով, բաղկացած 
են ամրացված կամ պտտվող սեղանից, որի վրայով կարագը սահում և խառնվում է 
փայտյա գլաններով, համակցված խնոցիներ և սարքեր լավորակ կարագ ստանալու 
համար` տակառի մեջ դրված են ակոսավոր հոլովակներ, միջնորմերի փոխարեն և 
բոլոր գործողությունները կատարվում են միաժամանակ, մեքենաներ կարագի 
կաղապարման համար  

- մեքենաներ պանրի պատրաստման համար, պանրագործական մեքենաներ` 
մեքենաներ մանրացման և համասեռման համար մակարդված կաթի և սերուցքների 
խառնուրդների, փափուկ կամ սերուցքային պանիրների արտադրության ժամանակ, 
մեքենաներ փափուկ կամ սերուցքային պանիրների կաղապարման համար, պանրի 
մամլիչներ (պտուտակային մամլիչներ, հակակշռով մամլիչներ և այլն), որոնք 
օգտագործվում են պինդ պանիրների արտադրության մեջ, ձև տալու և ավելորդ ջրից 
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ազատվելու համար 

    

Բացառվում է` 

- պաստերիզացիայի և մանրէազերծման սարքերը, խտացված կամ փոշի կաթի 
ստացման սարքերը, կաթի համար սառնարանները (28.29.60, 28.93.16.500) 

- սառնարանային կայանքները (անկախ այն բանից, նախատեսված են նրանք կաթ 
պահելու կամ սառեցնելու համար թե ոչ) և կաթի սառեցման բաքերը, որոնք 
միակցված են սառնարանային կայանքի գոլորշիչի հետ (28.25.13) 

- կաթի զատիչները, զտիչ մամլիչները և ուրիշ տեխնիկական կամ սարքերը զտման 
կամ մաքրման համար (28.29.12.500 և 28.93.11), կաթի հասարակ զտիչով 
ձագարների և քամիչների դասակարգումը կատարվում է ըստ պատրաստման 
նյութերի  

- լվացման մեքենաները, կաթի անոթները, կաթի լցման կամ պահածոյացման համար 
մեքենաները (28.29.21) 

- մեքենաները, որոնք բացի կարագի կաղապարումից, կատարում են նաև 
փաթեթավորում և կշռում (28.30.1 և 28.29.6) 

- մեքենաները, որոնք կատարում են փափուկ կամ սերուցքային պանիրների 
փաթեթավորում և կշռում (28.29.21 և 28.29.31) 

- պահելու, հասունացման, մշակման և այլ բաքերը, պահեստարանները և այլն, որոնց 
աշխատանքը կախված է տաքացման կամ սառեցման սարքավորանքի 
առկայությունից (28.25.1 և 28.29.6) 

- տաքացնող սարքերով և մեխանիկական սարքերով չսարքավորված բաքերը, 
պահեստարանները և այլն (դասակարգվում են ըստ պատրաստման նյութի) 

- բաքերը, պահեստարանները և այլն, որոնք նախատեսված չեն հատուկ 
օգտագործման համար (28.99.39.650) 

- 28.93.12 ենթակարգի սարքավորանքի մասերը (28.93.31.350) 

28.93.12.000 Կաթի մշակման և վերամշակման սարքավորանք 
28.93.13 Հացահատիկի կամ չոր բանջարեղենի մանրացման կամ մշակման համար 

սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տեխնիկա, որն օգտագործվում է ալրաղաց արդյունաբերության մեջ և ներառված չէ 
28.30.86 ենթակարգում` մեքենաներ հատիկի խառնման համար, նախօրոք որոշված 
չափաքանակներով, մեքենաներ հատիկի մաքրման համար, որոնցում օգտագործվում 
են բութակավոր թմբուկներ, որոնք պտտվում են ռետինապատ հոլովակներին 
ընդառաջ, այդպիսով բաժանելով ավելի փափուկ հատիկը 

- սարքավորանք, որն օգտագործվում է աղալու կամ մանրացման համար` աղացներ, 
«գրտնակային» ջարդիչներ կամ աղացներ, որոնք բաղկացած են ակոսավոր 
գրտնակների մի քանի լրակազմից և աղում են հատիկը, վերածելով բարձր, միջին և 
ցածր տեսակների ալյուրի, ջարդիչներ կամ աղացներ հարթ գրտնակներով(հատուկ 
նախատեսված են ցածր և միջին տեսակի ալյուրը բարձր տեսակի վերածելու համար), 
մանրատիչներ կամ հարվածային ջարդիչներ, որոնք օգտագործվում են ձավարից 
կամ կոպտաղաց ալյուրից, որը մնացել է գրտնակների վրա բարձր տեսակի ալյուրի 
ստացման համար նախորդ գործողությունից, փոխակրիչներ, մեքենաներ, որոնք 
նախատեսված են գրտնակներին տրվող հատիկի հոսքն ապահովելու համար 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են բարձր տեսակի ալյուրի տեսակավորման կամ 
զատման համար թեփից (մաղուցք) կամ միջին կարգի ալյուրից` մաղող մեքենաներ, 
որոնք բարձր տեսակի ալյուրը զատում են ձավարից և մեծ աղացված ալյուրից, 
մաղող մեքենաներ, որոնք բաղկացած են աղացման թմբուկից, որի ներսում 
կալսաթակ է գտնվում, իսկ դրսից շրջապատված է տարբեր նրբության մաղերով, 
թրթռամաղեր, որոնք բաղկացած են ճոճվող և միմյանց ծածկող մաղերից ու 
հավաքող տակնոցներից 

- սարքավորանք, որն օգտագործվում է աղալու կամ մանրացման համար` մաղող 
մեքենաներ կամ «մաքրիչներ», որոնցում կոպտաղած հատիկը զատվում է թեփի 
արտափչումով օդի հոսքի միջոցով, որն անցնում է թրթռամաղերի միջով, մաքրիչ 
մեքենաներ թեփի համար, խառնիչ մեքենաներ ալյուրի, թեփի և այլն համար, 
մեքենաներ ալյուրի մեջ վիտամիններ ավելացնելու համար (վիտամինացված ալյուրի 
ստացում) 

- մեքենաներ աղացած կամ թեփահանված վարսակի և այլն նախապատրաստման 
համար, անկախ լրացուցիչ տաքացնող սարքերի առկայությունից 

- հատուկ աղացներ կամ ջարդիչներ, որոնք նախատեսված են հատիկների աղացման 
համար, բայց ոչ սննդի հացահատիկի և չորացված լոբազգիների  
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Բացառվում է` 

- ոչ մեծ աղացները, որոնք օգտագործվում են գյուղատնտեսական ֆերմաներում 
(28.30.83.300) 

- չորուցիչ մեքենաները ալյուրի համար (28.93.15.500) 

- օդային զտիչները և «փոշեզատիչները», որոնք օգտագործվում են տեսակավորող 
կամ մաղող մեքենաներից օդափոխիչի դուրս քաշած օդի հոսքից փոշու զատման 
համար (28.25.14) 

- «գրանցիչ սարքերը», որոնք նախատեսված են ալյուրի արտազատման 
արագությունը գնահատելու համար և ուրիշ ստուգիչ չափիչ սարքավորումն ալրաղաց 
արդյունաբերության մեջ (26) 

-մասերը սարքավորանքի 28.93.13  ենթակարգի (28.93.32.300) 

28.93.13.000 Հացահատիկի կամ չոր բանջարեղենի մանրացման կամ մշակման համար 
սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.93.14 Գինու, խնձորագինու, մրգահյութերի և համանման ըմպելիքների արտադրության 
համար օգտագործվող սարքավորանք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գյուղատնտեսական և արդյունաբերական մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են 
գինիների, խնձորագինու, մրգահյութերի և խմորվող կամ չխմորվող այլ համանման 
ըմպելիքների արտադրության համար:   

- մեքենաներ հյութի ստացման, ձեռքի կամ մեխանիկական շարժաբերով, 
օգտագործվում են խմորման չենթարկվող հյութերի (ցիտրուսային մրգերի, դեղձի, 
ծիրանի, հատապտուղների, լոլիկի և այլն) արտադրության համար 

- կայանքներ ճզմման խնձորի կամ տանձի, ձեռքի կամ մեխանիկական շարժաբերով, 
բաղկացած են զետեղարանից, որից մրգերը տրվում են ճզմող մեխանիզմին կամ 
կտրտող գլանների վրա 

- մեխանիկական կամ հիդրավլիկական մամլիչներ, խնձորագինու ստացման համար, 
ներառյալ անիվավոր սայլակի վրա հավաքված, շարժական մամլիչները 

- մեքենաներ խաղողի մանրացման կամ խաղողի հյութի արտաճզմման համար` 
մեքենաներ խաղողի հյութի արտաճզմման համար, բաղկացած են երկու ակոսավոր 
գլաններից կամ մեկ թիավոր գլանից, խաղողի հյութը ստացվում է առանց կորիզների 
և պտղապոչի տրորման, դրանց թվում են մեքենաներ, որոնք մրգերից ստանում են 
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թելքազանգված և ունեն պոմպեր, որոնք ստացված հյութը մղում են խմորման բաքի 
մեջ 

- մեքենաներ խաղողի մանրացման կամ խաղողի հյութի արտաճզմման համար` 
մեքենաներ հյութի և պտղապոչերի տարանջատման համար, բաղկացած են անցքեր 
ունեցող պահեստարանից, որում թիեր են պտտվում, Երբեմն հյութի արտաճզման և 
պտղապոչերի տարանջատման գործողությունները միատեղվում են  

- մեքենաներ խաղողի մանրացման կամ խաղողի հյութի արտաճզմման համար` 
մամլիչներ, որոնք օգտագործվում են հյութը մզված, փափուկ զանգվածից կամ 
բաքում մնացած խմորման մնացորդներից անջատելու համար, մեխանիկական կամ 
հիդրավլիկական մամլիչներ, որոնցում մամլման սալը սեղմում է փափուկ զանգվածը 
ցանցավոր վանդակին, որը դրված է հյութի հավաքման պահեստարանի վրա, 
հիդրավլիկական ճակատային մամլիչներ, որոնք հյութը լցնում են սայլակների վրա 
տեղադրված պահեստարանների մեջ 

- մեքենաներ խաղողի մանրացման կամ խաղողի հյութի արտաճզմման համար` 
մամլիչներ, որոնք օգտագործվում են հյութը, մզված, փափուկ զանգվածից կամ 
բաքում մնացած խմորման մնացորդներից անջատելու համար, անընդհատ 
գործողության մամլիչներ, որոնցում որդնակային փոխանցման շնորհիվ ապահովվում 
է խաղողի մուտքը մեքենայի մեջ և նրա ճզմումը 

- մանրացնող մեքենաներ, որոնք հանդերձավորված են ատամնավոր գլաններով կամ 
պտտական դանակներով, որոնք կտրտում են սեղմումից պնդացած զտվածքները, 
հետագա մզման համար 

 

Բացառվում է` 

- հյութերի, երիտասարդ գինու, խնձորագինու և տանձի գինու մշակման համար 
օգտագործվող մեքենաները (28.29.60) 

- կենտրոնախուսակները, զտիչով մամլիչները և զտման և մաքրման համար այլ 
տեխնիկան (28.29.12.500) 

- մրգահյութերի զատիչները (16.29.12, 25.99.12, 27.51.21) 

- գինու, մրգահյութերի, խնձորագինու և այլն համար պոմպերը, նույնիսկ, եթե 
նախատեսված են այդ մթերքների համար (28.13.1) 

- գինին զտվածքներից անջատելու համար նախատեսված կենտրոնախուսակները 
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(28.29.12.500) 

- լցման, կեղևահանման և 28.29.21 ենթակարգի այլ մեքենաները, ներառյալ 
անոթների, տակառների և այլն մաքրման համար շոգեօդային հարմարանքները 

- մրգերի փոխակրիչները (28.22.14 և 28.22.17) 

- մրգերի կտրտման, կեղևահանման և քերման մեքենաները (28.93.17.600) 

- հյութերի արտադրության սարքավորանքի մասերը (28.93.31.500) 

28.93.14.000 Գինու, խնձորագինու, մրգահյութերի և համանման ըմպելիքների արտադրության 
համար օգտագործվող սարքավորանք 

28.93.15 Հացաթխման ոչ էլեկտրական վառարաններ. սննդի պատրաստման կամ 
տաքացման համար ոչ կենցաղային սարքավորանք  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հաց թխելու ոչ էլեկտրական վառարաններ, այդ թվում նաև բիսքվիթների թխման 
վառարաններ. որոշ տեսակի վառարաններում (թունելային վառարաններ) 
ջերմամշակման ենթարկվող մթերքը անընդհատ շարժվում է ջեռոցում (փոխակրիչի 
ժապավենի վրա) 

- մասնագիտացված սարքեր, որոնք նախատեսված են սննդի պատրաստման կամ 
տաքացման համար, կենցաղում սովորաբար չկիրառվող, դրանց թվում են սուրճի 
մզիչներ, որոնք օգտագործվում են վաճառասեղանների վրա, թեյի կամ կաթի 
սպիրտային տաքացուցիչներ, շոգեթեյնիկներ և նման արտադրատեսակներ, որոնք 
օգտագործվում են ռեստորաններում և ճաշարաններում, շոգետաքացման սալեր, 
տաքացնող սալեր և այլն, տապակիչներ յուղի մեջ սննդի պատրաստման համար 

Բացառվում է` 

- ոչ էլեկտրական վառարանները արդյունաբերական կամ փորձարարական (28.21.12) 

- էլեկտրական վառարանները (28.21.13) 

- մասերը վառարանների, այդ թվում հացաթխման (28.21.14.500) 

28.93.15.300 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի 
28.93.15.330 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի, թունելային 
28.93.15.350 Վառարաններ հացաթխման ոչ էլեկտրական, ներառյալ հրուշակեղենի, այլ  
28.93.15.700 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, տաք ըմպելիքների պատրաստման և սննդի 

պատրաստման կամ տաքացման համար 
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28.93.15.730 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, տաք ըմպելիքների պատրաստման համար 
28.93.15.750 Սարքավորանք ոչ կենցաղային, սննդի պատրաստման կամ տաքացման համար  
28.93.16 Չորանոցներ գյուղատնտեսական մթերքի համար  

 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թունելային չորացման կայանքներ` խոշոր խցեր են, որոնք մատակարարվում են 
փոխակրիչային սարքավորումով, որի վրայով, անհրաժեշտ արագությամբ շարժվում 
են նյութեր տաք օդի հոսանքին ընդառաջ, օգտագործվում են բրուտագործության, 
ապակու արտադրության, սննդարդյունաբերության (ձկան, մսի ապխտման համար և 
այլն) մեջ, փայտի, խոտի չորացման համար և այլն 

- չորանոցներ պտտական տեսակի` բաղկացած են պտտվող թմբուկներից կամ 
գլաններից, որոնք տաքացվում են ներսի կամ դրսի խառնիչներով, օգտագործվում են 
տարբեր տեղերում (թղթի արդյունաբերության մեջ, կարտոֆիլի փաթիլների 
պատրաստման համար և այլն) 

- չորանոցներ թիթեղային տեսակի` ներառում են մետաղական խցեր, որոնք ունեն մի 
շարք հորիզոնական փորակային թիթեղներ կամ դարակներ և երբեմն ունենում են 
տաքացման համակարգեր, պտտվող, կենտրոնական լիսեռ, որն ունի վանդակներ, 
նյութը բաշխում է տաք թիթեղների վրա և ակոսներով ուղղում այն դեպի ներքև, 
հաջորդ թիթեղի վրա, օգտագործվում են գարու ածիկային մշակման համար 

- չորանոցներ փոշեցրման տեսակի` մետաղական խցեր հանդերձավորված ներքին 
հորիզոնական, բարձր արագությամբ պտտվող սկավառակով, ունենում են 
տաքացուցիչ և օդափոխիչ տաք օդի հոսք ստեղծելու համար, այդ հոսքի միջով 
անցկացվում է հեղուկ նյութի բարակ շիթ, որն արագ տաքանում և վերածվում է 
փոշու. մյուս տեսակի ագրեգատներում հեղուկը բարակ շիթով սրսկվում է խցի մեջ, 
ուղղված է օդի տաք հոսանքին ընդառաջ, օգտագործվում են կաթի փոշու 
արտադրության մեջ 

 

Բացառվում է` 

- շշերի կամ այլ անոթների չորացման համար սարքավորանքը (28.29.21.300) 

- փայտի, թղթի կամ ստվարաթղթի համար չորանոցները, այլ արդյունաբերական 
չորանոցները (28.99.31) 

- 28.93.500 ենթակարգի կայանքների մասերը (28.25.30.900) 
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28.93.16.000 Չորանոցներ գյուղատնտեսական մթերքի համար 
28.93.17 Սննդամթերքի, ներառյալ ճարպերը կամ յուղերը, կամ ըմպելիքների 

արտադրության կամ արդյունաբերական վերամշակման համար սարքավորանք, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մեքենաներ, որոնք դասակարգված կամ ներառված չեն 28 հատվածի որևէ մասում, 
նախատեսված են սննդի կամ ըմպելիքների արդյունաբերական պատրաստման կամ 
արտադրության համար, այդ թվում` կենդանական կամ բուսական ճարպերի, յուղերի 
անջատման կամ պատրաստման համար - փռերում աշխատող մեքենաներ, որոնք 
նախատեսված են հացի կամ հացաբուլկեղենի արտադրության համար 

- խմորի խառնիչներ` հիմնականում բաղկացած են պտտվող կամ անշարժ 
տեղակայված պահեստարաններից, որոնք սարքավորված են խմոր խառնելու 
մշտական կամ փոխարինելի թիերով կամ դանակներով, արագագործ խառնիչներ, 
որոնք երբեմն, ունենում են ջրային հովացման շապիկ 

- խմորի բաժանման մեքենաներ` անոթներ, որոնցում ընդունման վաքերից 
մատուցված խմորը մեխանիկորեն բաժանվում է հավասար մասերի, երբեմն այս 
մեքենաները միացվում են կշռման կամ գրտնակման սարքերի հետ 

- կաղապարման մեքենաներ` խմորի կտորներին անհրաժեշտ ձև տալու համար 
թխման ընթացքում 

- մեքենաներ հացի, կարկանդակների և այլնի կտրատման համար 

- մեքենաներ, որոնք նախատեսված են չոր հացից փշրանքներ ստանալու համար 

- մեքենաներ կտրման, սղոցման` որոշակի ձև տալու համար կամ բիսքվիթների, 
կարկանդակների, բուլկիների և այլնի լցավորման համար 

- մեքենաներ քաղցրախյուսով պատման համար, երբ թխվածքի վրա քսում են 
քաղցրախյուսի անհրաժեշտ քանակություն 

- խառնիչ մեքենաներ մակարոնի խմորի պատրաստման համար 

- թերթավոր գրտնակած խմորից կտրման կամ հատուկ ձևերով հատման մեքենաներ, 
որոնք հաճախ հանդերձավորված են գրտնակման սարքավորանքով 

- մամլիչներ դրոշմման արտամղումով անընդհատ գործողության, մակարոնի, 
սպագետիի և այլի համար 
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- լցավորման մեքենաներ պելմենների, խինկալիների և այլի 

- մեքենաներ մակարոնի, վերմիշելի և այլնի կծիկների և այլ հյուսվածքի համար  

- մեքենաներ հրուշակեղենի արտադրության համար` մանրացնող մեքենաներ կամ 
ջարդիչներ շաքարի քաղցրաշերտի պատրաստման համար, խառնիչ մեքենաներ 
հրուշակեղենի համար, սովորաբար բաղկացած են մեխանիկական խառնիչներ կամ 
ջարդիչներ ունեցող անոթներից, որոնք, երբեմն, ունենում են տաքացման կամ 
հովացման գալարախողովակներ, մեքենաներ շաքարի մածուցիկ զանգվածը 
ծնկավոր լծակներով խառնելու համար, տակդիրներ շաքարահատերի (դրաժե) 
համար, բաղկացած են պղնձից կամ ապակուց պատրաստված կիսագնդի ձև ունեցող 
տակդիրներից, որոնք պտտվում են թեք առանցքով և այդպիսով, պինդ միջուկը 
պատվում է շաքարով կամ շոկոլադով, տակդիրներն երբեմն ունենում են տաքացվող 
կափարիչներ կամ տակդիրներն իրենք ունենում են տաքացնող տարրեր, մեքենաներ, 
որոնք նախատեսված են հրուշակեղենի կաղապարման, որոշակի ձևով կտրատման 
համար 

- մեքենաներ կակաոյի կամ շոկոլադի արտադրության համար` մեքենաներ 
կեղևահանման համար, կաղինների հեռացման կամ մաքրած և բոված կակաո-ունդի 
մանրացման և աղալու համար, մեքենաներ խառնելու, մանրացման և աղացման 
համար բոված ընկույզի և կակաո- ունդի զանգված ստանալու համար, մամլիչներ 
«կակաո-ունդ» զանգվածից կակաոյի յուղի լուծամզման համար. օգտագործման 
ժամանակ պահանջում են տաքացման կայանքներ, որոնք ապահովում են կակաոյի 
զանգվածից յուղի ստացումը, մեքենաներ կակաոյի փոշու ստացման համար (կակաոն 
մանրում և աղում են կակաոյի յուղը զատելուց հետո, իրականացնում են փոշու 
մաղում, երբեմն խառնում այլ մթերքի հետ, ավելի լավ բուրմունք ստանալու կամ լավ 
լուծողականություն ստանալու համար), մեքենաներ կակաո-յուղի, փոշու, շաքարի 
խառնման համար, որտեղ հաճախ օգտագործվում են քանակի չափման, խառնման 
սարքեր, մեքենաներ խառնուրդների զտարկման և գլոցման համար, ավտոկլավներ, 
որոնք բաղկացած են տաքացվող սարքերից, գրտնակներից, ջարդիչներից և այլն, 
սարքավորված են մեխանիկական շարժաբերով պահեստարաններով, որոնք 
նախատեսված են խառնուրդների պատրաստման համար, միաժամանակ այն 
տաքացնելով, մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են նախքան կաղապարումը, 
շոկոլադի միասեռ զանգվածի ստացման համար և ճնշման տակ, հավասար չափերով 
սրսկման և մամլման համար, կաղապարման մեքենաներ և հաբերի ստացման 
մեքենաներ, որոնցում կիրառվում են թրթռիչներ, հաճախ օգտագործում են նաև, 
տաքացնող տարրեր լցման մասում և կաղապարների սառեցման սարքեր, 
մեքենաներ թաղանթի ստացման համար, որոնց հիմնական մասը ժապավենային 
փոխակրիչն է, որի վրա դրված բիսքվիթները, կոնֆետները և այլ քաղցրավենիքներն 
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անցնելով փոշարարների կամ հեղուկ շոկոլադի բաժնավորիչների տակով, պատվում 
են թաղանթով (նշված սարքերը միշտ հանդերձավորված են տաքացուցիչներով): 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են շաքարի արտադրության մեջ, այդ թվում 
շաքարի հյութի արտադրության մեքենաներ, որոնց կառուցվածքը կախված է շաքարի 
ստացման հումքից (շաքարեղեգ կամ շաքարի ճակնդեղ):  

- մեքենաներ շաքարեղեգից շաքարի հյութի ստացման համար ` մեքենաներ 
կտրատման, մեքենաներ թելքի ստացման, որոնք բաղկացած են բարձր 
արագությամբ պտտվող մի շարք երկսայր սուր դանակներից, որոնք շաքարեղեգը 
վերածում են երկար թելերի, ցողուն մանրիչներ, որոնցում շաքարեղեգն անցնում է 
տարբեր արագություններով պտտվող ատամնավոր գրտնակների արանքով, որի 
հետևանքով այն մանրացվում է, ջարդիչներ շաքարեղեգի, որոնց հիմքը կազմում են 
մետաղից պատրաստված, ակոսավոր գրտնակները, որոշ մեքենաներում 
շաքարեղեգի կտրտումը և մանրացումը միավորված են, գրտնակային աղացներ, 
որոնք բաղկացած են մի շարք ատամնավոր գրտնակներից, շաքարեղեգը 
մանրացնելու համար, ունենում են նաև տրման և փոխկրման, շաքարեղեգի 
խոնավացման և թրջելու մեխանիզմներ 

- մեքենաներ շաքարի ճակնդեղից հյութի ստացման համար` լվացող մեքենաներ, 
բաղկացած խառնիչ և նման մեխանիզմներից, որոնք աշխատում են լայնածավալ 
խցերում, պահեստարաններում և այլն, ճակնդեղակտրիչներ, որոնք բաղկացած են 
մեծ գլանային ընդունիչներից, որոնց հիմնատակում գտնվում են կտրող դանակներով 
պտտվող սկավառակներ կամ թմբուկներ, ներքին մակերևույթի վրա ամրացված 
դանակներով, ուղղված ճակնդեղի շարժմանը հակառակ, դիֆուզիոն սարքեր 
(«դիֆուզորներ»), որոնք նախատեսված են ճակնդեղի տաշեղներից հյութի ստացման 
համար, բաղկացած են բռնկագնդիկից, որտեղ ջուրը տաքացվում է 
գալարախողովակների միջոցով և դիֆուզորի մեծ գլանատակառից, որում տաք ջրի 
օգնությամբ կատարվում է ճակնդեղի հյութի զատում (առանձին ներկայացվում են 
նաև դիֆուզորների գլանատակառները), մամլիչներ խյուսի ճզմման համար  

- մեքենաներ հյութից շաքարի արտազատման համար և շաքարի մաքրման համար` 
պահեստարաններ ծծմբամշակման համար, պայմանով, որ հանդերձավորված լինեն 
մեխանիկական խառնիչներով, սարքեր բյուրեղացման համար, որոնք զինված են 
դանդաղ խառնելու մեխանիզմներով (շաքարահյութը տրվում է խտացման կայանքից, 
սառեցվում օդով, որի շնորհիվ ստացվում է բյուրեղացված շաքար), մեքենաներ 
շաքարի ջարդման և կտրտման համար և այլն 

- սարքավորանք գարեջրի գործարանների համար` 

- կայանքներ աճեցման համար, սարքավորված դանդաղ խառնելու մեխանիզմներով, 
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պտտվող թմբուկներով կամ համանման մեխանիկական միջոցներով 

- պտտվող պահեստարաններ, որոնք հեռացնում են ծիլերը, ածիկի չորացումից հետո  

- տեսակավորող մեքենաներ 

- մեքենաներ ածիկի մանրացման համար 

- բաքեր քաղցրահյութի համար, եթե պարունակում են մեխանիկական խառնիչներ և 
այլն և չեն պարունակում տաքացնող սարքեր. դրանցում մանրացված ածիկը ջրով 
թրջվում է այնպես, որ սկզբնական պարունակությունը վերածվում է շաքարի 
(շաքարացում) 

- զտիչ բաքեր, մեծ անոթներ, հանդերձված խառնիչներով, որոնք ունեն ծակերով 
կրկնակի հատակ, գարեջրի ստացման համար նախատեսված հատիկի անջատման 
համար  

- գործառնական բլոկներ, հարմարանքներ տնային պայմաններում գարեջրի 
պատրաստման համար, ներառյալ աճեցման կայանքները, ածիկի մանրացման 
մեքենաները, քաղցրահյութի բաքերը, զտիչ բաքերը 

- մեքենաներ մսի կամ ընտանի թռչնի մասնատման համար`  

- մեքենաներ կենդանիների մորթի և լեշերի հետագա մասնատման համար 

- մեքենաներ ցցամազերի խուզման համար, բաղկացած են պտտական շրջանակից, 
որի վրա ամրացվում է կենդանու մարմինը և ժապավենային քերիչներից, որոնք 
շարժվում են շրջանակին հակառակ ուղղությամբ 

- մեքենաներ մսի կտրտման և հատման համար, նախատսված են լեշերի 
մասնատման համար և այլն, հանդերձված են սկավառակային սղոցներով, պտտվող 
դանակներով և այլն 

- մեքենաներ ոսկորների կտրման կամ սղոցման համար 

- մեքենաներ մսի ծեծման համար, որ կատարվում է դանակային սանրերի 
օգնությամբ 

- մսաղացներ և խորանարդներով մսի կտրման մեքենաներ  

- մեքենաներ ներսամասերի մաքրման համար 

- մեքենաներ երշիկեղենի լցոնի համար, որոնց հիմքը կազմում է գլանաձև անոթը, 
որից մխոցի ճնշման տակ միսը տրվում է երշիկի թաղանթի մեջ 
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- մեքենաներ մսի կամ բեկոնի (խոզապուխտ) կտրման համար 

- մամլիչներ մսի և ճարպի կաղապարման համար 

- մեքենաներ և հարմարանքներ մորթի, փետրահանման կամ տնային թռչունների 
սկզբնական մշակման համար (էլեկտրական սարքեր շշմեցնելու համար, դանակներ 
արյուն թողելու համար, թռչնի փետրահանման արագագործ սարքեր, 
հարմարանքներ փորոտիքի հանման, կոկորդի քերման համար և թոքերի 
առանձնացման համար) 

- մեքենաներ միսը աղ դնելու, թթու դնելու համար, պարունակում են աղաջրի ձեռքի 
սրսկիչներ, ավտոմատացված կամ պոմպին միացված սարքեր, որոնց միջոցով միսը 
տրվում է ցանցին, որը բաղկացած է աղաջրի սրսկիչ ծայրապաններով 

- թեփահանման մեքենաներ, մեքենաներ ճմլման, կեղևից մաքրման համար և այլն. 
մեքենաներ կեղևի մաքրման համար հղկումային եղանակով (կարտոֆիլի համար և 
այլն), բաղկացած են պահեստարանից, որի պատերը ներսից պատված են 
հղկանյութով և որը աշխատանքի ընթացքում պտտվում է 

- մեքենաներ կեղևի կլպման համար` հատուկ տեղադրված դանակները պարուրակաձ 
հանում են կեղևը, հաճախ միակցվում են հատիկներ և կորիզներ հեռացնող 
մեքենաների հետ 

- մեքենաներ ցիտրուսային մրգերի կեղևի մաքրման համար` կատարվում է թիերի 
միջոցով, նախօրոք մի քանի մասի բաժանված մրգերից 

- մեքենաներ կեղևի մաքրման համար քիմիական եղանակով` բաղկացած են 
փոխակրիչային ժապավենից կամ պտտվող թմբուկից, որոնցով մրգերը կամ 
բանջարեղենը ընկնում են տաք ջրի, հիմնային լուծույթի և այլ փոշարարների կամ 
ներարկիչների տակ, որից հետո մրգերն ու բանջարեղենը տրվում են լվացարան, 
կեղևահանման նպատակով 

- ոլոռի կամ համանման ոլոռազգիների կճեպահանման մեքենաներ` բաղկացած են 
անցքերով, մեծ կալսիչ թմբուկից 

- մեքենաներ կանաչ լոբու փրերի կտրման համար  

- մեքենաներ հաղարջենու, փշահաղարջենու, բալի, խաղողի և այլնի պոչերի և այլ 
մասերի հեռացման համար 

- մեքենաներ մրգերից հատիկների, կորիզների և այլնի հեռացման համար 
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- մեքենաներ ընկույզի մաքրման համար 

- մեքենաներ թարմ և չորացված մրգերի, բանջարեղենի, մանիոկի և այլն տրորման և 
հատման համար  

- մեքենաներ կաղամբի կտրատման կամ աղցանման համար 

- մեքենաներ մրգերից կամ բանջարեղենից փափուկ անձև զանգվածի ստացման 
համար` ջեմերի, սոուսների, լոլիկի մածուկների պատրաստման համար 

- ձկան մշակման, մաքրման մեքենաներ` նախատեսված են թեփուկների, փորոտիքի, 
գլխի, ոսկորների և այլնի հեռացման համար, մեքենաներ ձուկը կտրելով բացելու, 
ընտրելու և ֆիլեանման կտրելու համար և այլն, մեքենաներ կակղամորթների 
պատյանները հանելու համար, մանրացնող մեքենաներ չորացված ձկից ձկան ալյուրի 
պատրաստման համար 

- սննդամթերքի կամ ըմպելիքների արդյունաբերական պատրաստման կամ 
արտադրության համար այլ մեքենաներ` մեխանիկական հարմարանքներ 
քացախաթթվային խմորման համար, օգտագործվում են քացախի արտադրության 
մեջ, մեքենաներ սուրճի հատիկների մանրացման կամ աղման համար (լինում են 
գլանային, սկավառակային տեսակի կամ դանակներով), մեքենաներ նարնջից յուղի 
հանման համար (էսենցիայի տեսքով), բութակավոր գրտնակների օգնությամբ, 
մեքենաներ թեյի տերևի կտրման և գլոցման համար, մեքենաներ թեյերի խառնման և 
սուրճի աղացման համար 

 - մեքենաներ, որոնք նախատեսված են յուղահարման, օճառի եփման և 
արդյունաբերության յուղասննդային ճյուղերում օգտագործելու համար:  

- հատուկ մանրիչներ, ջարդիչներ, աղացներ կամ մամլիչներ յուղաբույսերի և յուղոտ 
մրգերի համար 

- բաքեր, որոնք սարքավորված են մեխանիկական խառնիչներով և հատուկ 
նախատեսված են յուղերի մաքրման համար 

- սարքավորանք ճարպի լվացման համար 

- սարքավորանք հում ճարպի գլոցման համար, հալելուց առաջ բջիջների ճզմման 
համար 

- խառնիչներ մարգարինի բաղկացուցիչ մասերն իրար խառնելու համար 

 - օճառակտրման և օճառակաղապարման մեքենաներ 
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Բացառվում է` 

- ձկնիկների աճեցման, ձկան ապխտման համար կայանքները և 28.29.60 
ենթակարգի ուրիշ մեքենաները  

- թեյի արդյունաբերական պատրաստման համար մեքենաները (28.93.15) 

- սուրճի բովման համար մեքենաները (28.29.60) 

- սուրճի փոշու («լուծելի սուրճ») արտադրության համար մեքենաները (28.99.31)  

- մրգերի հյութերի արտաճզմման համար մամլիչները (28.93.14) 

- թեփահանման մեքենաները, ճմլման, կեղևի մաքրման մեքենաները, որոնք 
աշխատում են բաց կրակի կամ ջերմության այլ աղբյուրի տաքացմամբ (28.21.12.900 
կամ 28.93.16.300 )  

- մրգերի ջերմահարման մեքենաները, կարտոֆիլի փաթիլների պատրաստման 
տաքացուցիչ կայանքները և 28.93.16.500 դիրքի ուրիշ կայանքները 

- մրգերի և բանջարեղենի տեսակավորման մեքենաները (28.30.81.500) 

- ջրաեռուցիչները, ավտոկլավները, տաքացնող պահարանները և համանման 
կայանքներն ու սարքավորանքը (28.29.60, 28.93.15.700) 

- օժանդակ հարմարանքները, օրինակ` լցման մեքենաները, պիտակներ տպող 
մեքենաները և այլն, դասակարգվում են համապատասխան դիրքերում 

- բաքերը խմորման համար, առանց մեխանիկական կամ սառեցնող սարքերի, 
դասակարգվում են պատրաստման նյութերի դիրքերում 

- կայանքները ածիկի չորացման համար, պահեստարանները թրջման համար, 
բաքերը քաղցրախյուսի համար, որոնք միացված են տաքացնող սարքերի հետ, 
պահեստարանները գայլուկի հարթեցման կամ քաղցրախյուսի մեջ մտցնելու համար 
(28.29.60) 

- բաքերը խմորման համար, հովացնող գալարախողովակներով և սառեցման 
կայանքները գարեջրի (28.25.11  և 28.25.13) 

- զտիչ մամլիչները (28.29.12.500)  

- կատալիզորդները (28.29.12.500) 

- ծծմբամշակման պահեստարանները, որոնք հանդերձված են տաքացնող սարքերով 
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(28.29.60)  

- ճակնդեղի հյութի կեղտահանման համար պահեստարանները, շաքարահյութի 
խտացման համար կայանքները, շաքարի բյուրեղների եփման համար վակուումային 
կայանքները և 28.29.60 ենթակարգի ուրիշ սարքերը 

- կենտրոնախույս զատիչները և զտիչ մամլիչները (28.29.12.500) 

- շաքարի լուծույթի տաքացման համար կաթսաները և այլ տաքացնող 
հարմարանքները (28.29.60) 

- սառնարանային կայանքները (28.25.11  և 28.25.13)  

- մակարոնի նախնական չորացման համար մեքենաները կամ չորացնող մեքենաները 
(28.99.31.500) 

- թերթերի ձևով մակարոնի խմորի, շերտավոր խմորի և այլն գլոցման մեքենաները 
(28.29.42.500)  

- փռերի համար վառարանները (28.93.16.300) 

- շերտավոր խմորի փռման համար մեքենաները (28.29.42.500) 

- հարմարանքները կենցաղային-տնտեսական կարիքների համար (մսաղացները, 
հացկտրիչները և այլն) (25.99.12 կամ 27.51.21) 

- արդյունաբերական կամ լաբորատոր վառարանները (28.21.13  կամ 28.93.15.300) 

- մեքենաները և կայանքները եփման, տապակման, շոգեխաշման և այլնի համար 
(28.29.60) 

- կենտրոնախուսակները և զտիչները (28.25.14 և 28.29.12) 

- շշալցման, պահածոյացման, փաթաթման և այլնի համար տեխնիկան (28.29.21) 

- ալրաղաց արդյունաբերության համար տեխնիկան (28.93.13) 

- սննդամթերքի արդյունաբերական պատրաստման կամ արտադրության համար 
28.93.17  ենթակարգի սարքավորանքի մասերը (28.93.32.500) 

28.93.17.100 Սարքավորանք հացաբուլկեղենի, մակարոնի, սպագետիի կամ համանման մթերքի 
արտադրության համար 

28.93.17.130 Սարքավորանք հացաբուլկեղենի արտադրության համար 
28.93.17.150 Սարքավորանք մակարոնի, սպագետիի կամ համանման արտադրանքի 

արտադրության համար 
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28.93.17.200 Սարքավորանք հրուշակեղենի, կակաոյի փոշու կամ շոկոլադի արտադրության 
համար 

28.93.17.300 Սարքավորանք շաքարի արտադրության համար 
28.93.17.400 Սարքավորանք գարեջրի արտադրության համար  
28.93.17.500 Սարքավորանք մսի կամ ընտանի թռչնի մսի մշակման համար 
28.93.17.600 Սարքավորանք մրգերի, ընկույզի կամ բանջարեղենի մշակման համար 
28.93.17.700 Սարքավորանք սննդամթերքի կամ ըմպելիքների մշակման կամ արտադրության 

համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.93.17.800 Սարքավորանք կենդանական կամ բուսական ծագման յուղերի կամ ճարպերի 

լուծամզման կամ պատրաստման համար 
28.93.19 Ծխախոտի նախապատրաստման և ծխախոտի արտադրատեսակների 

արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մեքենաներ, որոնք նշված չեն 28 հատվածի այլ մասերում և ներառված չեն այդ 
մասերի մեջ, նախատեսված են ծխախոտի նախապատրաստման և պատրաստման 
համար, ծխախոտի մշակումը կատարվում է կալսիչներում, օդի հոսանքն անցնում է 
թափ տվող և պտտվող մուրճիկների և տարբեր չափերի մետաղական վանդակների 
(զամբյուղներ) համակարգով, ծխախոտի տերևների թեթև մասերը անջատվում են 
ավելի ծանր ջիղերից և կողերից: 

- ծխախոտի տերևի քերթման և կտրտման մեքենաներ 

- սիգարների և գլանակների պատրաստման համար մեքենաներ, անկախ դրանց 
հանդերձմանը փաթեթավորման սարքերով 

 

Բացառվում է` 

- ծխախոտի մշակման համար սարքավորանքի մասերը (28.93.33) 

28.93.19.000 Ծխախոտի նախապատրաստման և ծխախոտի արտադրատեսակների 
արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.93.2 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման 
կամ չափազատման մեքենաներ  

28.93.20 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման 
կամ չափազատման մեքենաներ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գյուղատնտեսական, այգեգործական կամ արդյունաբերական կիրառման 
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մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են հացահատիկների, չոր լոբազգիների, սերմերի 
և այլն մաքրման, տեսակավորման, խոտանման համար, օդամուղների, հողմաղերի, 
մաղերի, ցանցերի և այլնի միջոցով: 

- քամհարներ, բաղկացած տվիչ կոնքից, օդամուղից և հողմաղից (թրթռավոր 
տեսակի) 

- քամհարներ մղեղի քամհարման համար, պտտվող տեսակի և ընտրիչներ սերմերի 
կամ հացահատիկի համար, բարդ մեքենաներ են, մաքրում են օդի հոսանքով և 
տեսակավորում սերմերի կամ հատիկների քաշին, չափին և ձևին համապատասխան, 
ունենում են օժանդակ հարմարանքներ, նախատեսված` սերմերը միջատասպան 
փոշիով ծածկելու համար 

- հողմաղեր ժապավենաձև տեսակի, հաճախ օգտագործվում են ճակնդեղի սերմերի 
մաքրման համար, պարունակում են մի շարք հոլովակներ և հատուկ փոխակրիչային 
ժապավեն, որը գտնվում է ընդունիչ ակոսի տակ, սերմերն ազատորեն սահում են 
դեպի ժապավենի ներքևի մասը, բայց թեթևները կպչում են ժապավենին, նրա 
հատուկ մակերևույթի պատճառով 

- հատուկ մեքենաներ սերմերի ընտրման և խոտանման համար, նախատեսված 
ցանքի համար 

- մեքենաներ հացահատիկի կամ չորացված լոբազգիների թեփհանման համար 

- մեքենաներ բրնձի կեղևահանման կամ հղկման համար  

- մեքենաներ նախատեսված սիսեռի, ոսպի կամ լոբու բացման համար 

- մեքենաներ նախատեսված վարսակի կամ գարու փշածայրերի հեռացման համար 

- մրրկային զատիչներ հատիկների մաքրման համար 

- մեքենաներ մաքրման և տեսակավորման համար, պտտվող ակոսավոր կամ 
բջջային թմբուկների ազդեցության շնորհիվ 

- զատիչներ օդաքաշման օդափոխիչներով և թրթռացող տեսակի մաղերով 

- զատիչներ և տեսակավորման մեքենաներ մագնիսական կամ 
էլեկտրամագնիսական տեսակի 

- լվացող մեքենաներ, քարզատիչներ և կենտրոնախուսակներ լրացուցիչ կամ ոչ 
ստանդարտ չորացման սյուներով կամ առանց  
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- հատիկմաքրիչներ 

- հատիկ խոնավացնող մեքենաներ, անկախ դրանց կազմի մեջ տաքացման կամ 
կշռման սարքավորանքի ներգրավման 

 

Բացառվում է`  

- ջերմափոխանակման սկզբունքով (չորացման և հովացման սյուներ) աշխատող 
կայանքները (28.29.60) 

- կենտրոնախույս գործողության չորանոցները (28.29.41) 

- փոխակրիչները և ժապավենային, շերեփավոր ամբարձիչները կամ օդաճնշակային 
ամբարձիչները (28.22.17.100 կամ 28.22.18.500) 

- հատիկների կամ չորացված բանջարեղենի մանրեցման կամ մշակման համար 
սարքավորանքը (28.93.13) 

- 28.93.20 ենթակարգի սարքավորանքի մասերը (28.93.32.300)  

28.93.20.000 Սերմերի, հացահատիկայինների և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման 
կամ չափազատման մեքենաներ 

28.93.3 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի մասեր 

28.93.31 Ըմպելիքների արտադրության համար սարքավորանքի մասեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մանրացնող գլաններ հյութաճզմիչների համար 

- բութակավոր գլաններ խնձորաճխլիչների համար 

- գլաններ խաղողահյութ արտաճզմող մեքենաների համար կամ մրգերի կեղևները 
մաքրող մեքենաների համար 

- հատուկ պահեստարաններ փափուկ, անձև զանգվածի համար և հենարանային 
պահեստարաններ գինու պատրաստման մամլիչների համար 

- որդնակային գլխիկներ, մամլիչ սալեր և մամլիչների հիմնակմախքներ մամլիչների 
համար, որոնք օգտագործվում են գինու և այլն արտադրության մեջ, ատամնավոր 
գլաններ և դանակներ մաքրած նյութերը մանրացնելու համար և այլն 
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28.93.31.300 Մասեր կթման սարքերի և սարքավորանքի, կաթի մշակման և վերամշակման, 
28.93.14 

28.93.31.500 Մասեր ըմպելիքների արտադրության սարքավորանքի 
28.93.32 Սննդամթերքի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մաղիչներ և մաղող շրջանակներ ալրաղաց արդյունաբերության համար 

- խառնիչ կամ անջատիչ գլաններ 

- գրտնակներ աղացների կամ զատիչների համար 

- կաղապարներ (թավաներ), որոնք օգտագործվում են հացի անընդհատ թխման 
ընթացքում 

- կաղապարներ հրուշակեղենի արտադրության կաղապարող մեքենաների համար 

- կաղապարներ շոկոլադի կաղապարման մեքենաների համար 

- էքստրուդերների բրոնզից կամ արույրից պատրաստված գլխիկներ, որոնք 
օգտագործվում են մամլիչների մեջ և աշխատում են արտաճզմման սկզբունքով, 
օգտագործվում են մակարոնի, սպագետիի կամ համանման արտադրանքի 
արտադրության մեջ 

 

Բացառվում է` 

- մաղման գործվածքը, այդ թվում կազմածոները (13.96.16) 

- աղացաքարերը (23.91.12) 

28.93.32.300 Մասեր հացահատիկների և չորացված ոլոռազգիների մշակման սարքավորանքի   
28.93.32.500 Մասեր սննդամթերքի արդյունաբերական պատրաստման կամ արտադրության 

սարքավորանքի, 28.93.14 
28.93.33 Ծխախոտի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ծխախոտի արտադրության համար նախատեսված, 28.93.19 ենթակարգում 
դասակարգվող մեքենաների մասեր  

28.93.33.000 Ծխախոտի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր  



2157 
 

28.93.34 Սերմերի, հացահատիկի և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման կամ 
չափազատման համար մեքենաների մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անոթներ, կափարիչներ, բաբախիչներ, ծծակավոր թասակներ և այլ սարքեր կիթի 
մեքենաների համար 

- տակառներ կարագի հարման համար 

- հոլովակներ և սեղաններ լավորակ կարագ ստանալու համար 

- կաղապարներ կարագի և պանրի կաղապարման համար 

Բացառվում է` 

- կոշտ միջադիրները և այլն (22.19.73) 

28.93.34.000 Սերմերի, հացահատիկի և չոր լոբազգիների մաքրման, տեսակավորման կամ 
չափազատման համար մեքենաների մասեր  

28.93.9 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

28.93.99 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

28.93.99.000 Սննդամթերքի, ըմպելիքների և ծխախոտի մշակման սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

28.94 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության համար  
սարքավորանք 

28.94.1 Գործվածքային և տրիկոտաժե մանածագործական արտադրատեսակների 
նախապատրաստման, մանման, արտադրության համար սարքավորանք 

28.94.11 Արհեստական մանածագործական նյութերի արտամղման, ձգման, 
տեքստուրավորման կամ կտրատման համար մեքենաներ. մանածագործական 
թելքի նախապատրաստման համար մեքենաներ  
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- մեքենաներ, որոնք նախատեսված են արհեստական մանածագործվածքային թելքի 
արտադրության համար, ներառյալ թելքի կտրտման մեքենաները: 

- մեքենաներ արհեստական մանածագործվածքային նյութերի արտամղման համար, 
միաթելքի կամ բազմաթելքի ձևերով` առանձին ագրեգատների մի շարք, որոնք 
տեղադրված են մեկմեկու ետևից, յուրաքանչյուր ագրեգատ կազմված է չափավորման 
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պոմպից և զտիչից, որոնց օգնությամբ նյութը տրվում է ծայրոցներին կամ 
թելքակորզաններին (ֆիլերներին). կախված գործողությունից, մեկ կամ մի քանի 
թելքեր, որոնք դուրս են մղվում ծայրոցներից, անցնում են քիմիապես մակարդիչ 
միջավայր ունեցող լոգնոցով կամ սեղմված օդի խցով, որը հանդերձված է ջրային 
մղիչով կամ տաք օդի հոսքի միջով և այլն, թելքակորզաններն ունեն մեկ կամ մի 
քանի անցքեր (մինչև մի քանի հազար անցք), նայած ինչ են ուզում ստանալ, որոշ 
մեքենաներում թելքերը, որոնք դուրս են գալիս ծայրափողակից, անմիջապես 
ոլորվում են, որը կատարվում է հատուկ սարքի միջոցով, մյուսներում թելքը անցնելով 
տարբեր ագրեգատներով, միանում է հաստ մազաքոլքի ձևով, ինչն անհրաժեշտ է 
շտապելային թելքի ստացման համար 

- ձգիչ մեքենաներ, որոնք թելքը ձգում են սկզբնական երկարությունից մի քանի 
անգամ ավել երկարության, արդյունքում տեղի է ունենում մոլեկուլների դասավորում 
թելքի երկարությամբ, ինչը բարձրացնում է նրա ամրությունը 

- մեքենաներ սինթետիկ մանածագործվածքային մանվածքի տեքստուրավորման 
համար` մեծավ մասամբ գործողությունների արդյունքում տեղի է ունենում մանվածքի 
ֆիզիկական հատկությունների փոփոխություն և ստացվում է էլաստիկ, «փրփրային» 
ոլորված և նման մանվածք  

- շտապելային թելքի կտրիչ մեքենաներ, որոնք նախատեսված են թելքի խծուծի 
կտրման համար 

- մեքենաներ «խծուծի լայնական կտրման» համար, որոնք մազաքոլքերը կտրտում են 
նաև շտապելային թելքի երկարությամբ, բայց չեն խաթարում թելքի զուգահեռական 
դասավորությունը (այդ պատճառով, այս մեքենաներում ստացվում է մանող 
ագրեգատների համար պատրաստի արտադրանք), երբեմն այս մեքենաները 
միակցվում են մանող մեքենաների հետ և կոչվում են «մազաքոլքերը մանվածքի 
վերածման» մեքենաներ (տես 28.94.11.300 – 28.54.11.700 դիրքերի 
պարզաբանումները ) 

- պատռման մեքենաներ, որոնք նախատեսված են պատռված թելքից մազաքոլքեր 
ստանալու համար (թելքի զգալի մասը պատռվում է այնպիսի մասերի, որ դրանցից 
ստացված մազաքոլքից կարելի է ստանալ շտապելային թելք) 

28.94.11.300 – 28.94.11.700 ստորադիրքերը ներառում են մեքենաներ բնական 
մանածագործվածքային թելքի կամ կարճաթելք արհեստական նյութերի 
նախապատրաստման համար մինչև մանածագործական հաստոցների վրա մշակումը 
կամ համանման մեքենաներ թելքի նախնական մշակման համար, երբ թելքն 
օգտագործվում է որպես խցանյութ կամ թաղիքա-լմման արտադրության և խցման 
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համար, այդ թվում`  

- տեսակավորման մեքենաներ օդափուքերով, բրդի տեսակավորման (ըստ 
երկարության) համար, բաղկացած են երկար, ուղղանկյուն խցից, որը լայնքով 
բաժանված է օդափոխման բաժինների, որոնցում բուրդը փչահարվում է օդի հոսքով 
և բաշխվում է տարբեր բաժինների մեջ ըստ երկարության 

- մեքենաներ բամբակաթելքը սերմերից, թեփից կամ ուրիշ միացումներից 
տարանջատման համար (բամբակամաքրիչ մեքենաներ) 

- քրքրման կամ համանման մեքենաներ ցողուններից թելքերի (վուշի, կանեփի և այլն) 
առանձնացման համար 

- մեքենաներ լաթերի, հին կորդի թելի կամ համանման մանածագործվածքային 
թափոնների պատռման համար, դրանք մանրացնելով թելքի աստիճանի, հարմար 
մշակելու համար գզման մեքենաների վրա 

- կոպիտ գզման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են բամբակի մամլված հակերի 
քրքրման և խառնման համար 

- ավտոմատ մատուցիչ մեխանիզմներ, որոնք հանդերձված են բաշխիչ սարքերով, 
ապահովելով հումքի հավասարաչափ հոսքը փխրիչ մեքենաներին 

- բամբակափխրիչ մեքենաներ (Կրայտոնի ուղղահայաց փխրիչ մեքենաներ, 
հորիզոնական փխրիչ մեքենաներ թմբուկային տեսակի և այլն), նախատեսված են 
պաստառի տեսքով տրվող բամբակի հետագա փխրեցման և մաքրման համար 

- քրքրիչ և գործվածքային քրքրման մեքենաներ, նախատեսված բամբակի թելքի 
հետագա մաքրման և փխրման համար 

- մեքենաներ բրդի նախնական մշակման համար, մեքենաներ բրդի քարթման 
համար, սարքավորված հատուկ մեխանիկական հարմարանքներով բրդի 
մատուցման կամ տաք ջրի հեռացման համար, մեքենաներ անմշակ բրդի լվացման 
համար (Լևիտանի մեքենաներ), սարքավորված խառնիչ սարքերով և չորուցիչներով - 
մեքենաներ նախնական մշակման հումքի ներկման և բրդի զանգվածի ներկման 
համար 

- մեքենաներ բրդի, ճենականեփի և այլնի յուղերով կամ քիմիական նյութերով 
տոգորման համար (գզման կամ սանրագզման մեքենաների վրա մշակելու համար) 

- մեքենաներ թթվով (լցված գուռի մեջ) բրդի ածխացման համար, հանդերձավորված 
չորացման, լուծույթի ավելցուկի հեռացման, ածխացած մասնիկներից առաջացած 
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փոշու հեռացման համար սարքերով  

- սանդերքագզիչ մեքենաներ տարբեր տեսակների բամբակի, կարճաթել 
արհեստական թելքի, բուսական ծագման թելքի համար, փխրիչ մեքենաներում 
սկսված թելքերի մաքրման ընթացքը շարունակելու համար (կատարվում է թելքերի 
տարանջատում և հարթեցում), սովորաբար բաղկացած են ընդունիչ, ատամնավոր 
թմբուկներից, որոնք պատված են պողպատալարի ցանցով կամ մանածային նյութով 
(ատամնավոր ժապավենի ատամներով), գործողությունը ընթանում է երկու 
ամրակցված սկավառակների կամ գլանների միջև, որոնք պատված են սանդերքային 
գործվածքով, մաքրող սարքը պաշտպանում է ատամնավոր ժապավենը 
կեղտոտումից, իսկ բրդի սանդերքագզիչ մեքենաներում կան սարքեր ժապավենի 
ծռված կամ արատավոր ատամների հեռացման համար, թելքը սանդերքագզիչ 
մեքենայից դուրս է գալիս լայն գործվածքի տեսքով և փաթաթվում կոճերի կամ 
հենքակոճերի վրա կամ պարուրաձև դարսվում է պտտվող ամբարներում, դրանց 
թվում են սանդերքագզիչ մեքենաները, որոնք նախատեսված են լմման մեքենաների 
համար կամ որպես խցման նյութ օգտագործվող թելքի նախնական մշակման համար 

- ժապավենային մեքենաներ, նախատեսված են միասեռ նյութի ստացման համար` 
միադաշտ սանրաժապավենային մեքենաներ, որոնք ձգում են գզման ժապավենը 
մինչև փոքր խաչարդները, սանրում և կրկին ձգում են  

- սանրագզիչ մեքենաներ, որոնց սկզբունքային նշանակությունը կայանում է կարճ 
թելքի գզումը, օգտագործվում են արտադրության տարբեր փուլերում (չմաքրված 
նյութի մշակման համար, ձգման համար և այլն), մեքենաների ամենա տարածված 
տեսակներն են վուշի, կանեփի կամ համանման թելքի սանրագզիչ մեքենաները կամ 
բամբակի սանրագզման և բրդի թելքին կլորություն հաղորդելու համար  

- դարսման մեքենաներ վուշի, ջութի և այլնի համար` սանրում են վուշի կամ այլ թելքի 
փնջերը, ձգում են թելքն անընդհատ սանրային գզվածքի ժապավենի ձևով 

- մեքենաներ բրդե սանդերքաժապավենի (սանրամանման գործընթացում) լրացուցիչ 
լվացման համար` օգտագործվում են բրդի յուղազրկման կամ այլ նյութերի հեռացման 
համար, սանդերքագզիչ կամ սանրագզիչ մեքենաներով մշակումից հետո, բաղկացած 
են տաք օճառաջրի գուռերից, սարքավորված ուղղորդիչ գրտնակներով և գլոցիչ 
ճզմիչներով, չորացնող թմբուկներից և բրդի կրկնակի փխրեցման սանրային 
ժապավենային մեքենայից  

- մեքենաներ ձգման և հաստաթելի ստացման համար, օգտագործվում են 
վերջնական ձգման և մանման համար, պատրաստի նյութի ստացման համար 

- ժապավենադարսիչներ` բաղկացած են պտտվող թասից, որտեղ դարսվում է 
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տարբեր մեքենաներից հավաքված գզման ժապավենը կամ հաստաթելը, վերևի 
մասում ժապավենադարսիչներն ունենում են դարսիչ սարքեր 

- մեքենաներ ոլորման համար մետաքսի նախապատրաստման, այդ թվում` 

- մեքենաներ բոժոժների արտաքին մասերի հեռացման համար և մեքենաներ 
բոժոժների ջարդումով արտաքին թելքի, որը հնարավոր չէ փաթաթել հեռացման 
համար 

- անոթներ բոժոժից մետաքսաթելի ձեռքով կծկաքանդման համար` սարքավորված 
են թելերի միասին միացման և թեթև ոլորման համար սարքերով, կոճով, որի վրա 
փաթաթվում է հումք-մետաքսը, երբեմն կոճը տեղադրվում է անոթից դուրս, բայց 
իրար հետ կազմում են միասնական ագրեգատ և դասակարգվում են այստեղ 

- մեքենաներ անմշակ մետաքսի մանվածքից կնձիկների, հաստությունների և այլնի 
հեռացման համար  

 

Բացառվում է` 

- թղթի կտրտիչ մեքենաները, որոնք օգտագործվում են թղթի արտադրությունում 
(28.95.11) 

- բոժոժների ջերմամշակման համար, շերամաորդի ոչնչացման համար մեքենաները 
(28.29.60) 

- կենտրոնախույս տեսակի ջրաբաժանիչները (28.29.41) 

- կենդանիների մազերի և կաշվի խուզման համար մեքենաները (28.94.30) 

- 28.94.11.100 ենթակարգի մեքենաները 

- 28.94.11.300 – 28.94.11.500 ենթակարգերի մեքենաների մասերը (28.94.15)  

- անմշակ նյութերի մշակման համար մեքենաները, որոնք նախատեսված են 
մանածագործվածքային թելքի մամլման և ձևափոխման համար (28.25.13, 28.96.10) 

- կորզանման և գզման մաքոքային տուփերը (28.94.11.300 – 28.94.11.790) 

- ապակեթելքի կամ ապակեմանվածքի ստացման համար մանածագործվածքային 
մեքենաները (28.99.39.300) 

- 28.94.11  ենթակարգի  մեքենաների մասերը (28.94.15 կամ 28.94.51.100) 
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28.94.11.100 Սարքավորանք արհեստական մանածագործվածքային նյութերի արտամղման, 
ձգման, տեքստուրավորման կամ կտրման համար 
մեքենաներ մանածագործվածքային թելքի նախապատրաստման համար 

28.94.11.300 Մեքենաներ գզման 
28.94.11.500 Մեքենաներ սանրագզման, ժապավենային կամ հաստաթելքային 
28.94.11.700 Մեքենաներ մանածագործվաքային թելքի նախապատրաստման համար, այլ 
28.94.12 Մանող մեքենաներ. ոլորիչ, փաթաթիչ կամ կծկիչ մեքենաներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մանող մեքենաներ հաստաթելը մանվածքի փոխակերպման համար ոլորման 
մեքենաներ և մեքենաներ փաթաթման համար, բազմահյուս կամ ոլորված մանվածքի 
ձևավորման համար` մանող մեքենաներ, որոնք հաստաթելի հետագա ձգման և 
ոլորման եղանակով այն փոխակերպում են մանվածքի, հանդերձված են մանող 
մեխանիզմով և սրան միացած ուղղահայաց կամ թեք պտտվող ճախարակից, մանող 
մեքենան բաղկացած է իրար հետևից դրված այս մեխանիզմներից. լինում են 
անընդհատ կամ ընդհատ գործողության վուշ, կանեփ, ջութ մանող և այլ մեքենաներ 

մեքենաներ մազաքոլքերի փոխակերպման համար մանվածքի, դրանցում 
կատարվում է կոպիտ գզման, հաստաթելի ձգման, մանվածքի մանման ամբողջ 
գործընթացը 

- մանող մեքենաներ հաստաթելի փոխակերպման համար մանվածքի, ոլորման 
մեքենաներ և մեքենաներ փաթաթման համար, բազմահյուս կամ ոլորված մանվածքի 
ձևավորման համար. 

ոլորման կամ հյուսման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են լրացուցիչ ոլորման կամ 
հյուսման համար բազմահյուս կամ ոլորված մանվածք ստանալու համար կամ երկթել 
մանվածքի ստացման համար, որոնց թվում են հատուկ հյուսքի («բուկլե») 
մանվածքային մեքենաները, արհեստական թելի կամ մետաքսաթելի անընդհատ 
փաթաթման մեքենաները 

- մանող մեքենաներ հաստաթելի փոխակերպման համար մանվածքի, ոլորման 
մեքենաներ և մեքենաներ փաթաթման համար, բազմահյուս կամ ոլորված մանվածքի 
ձևավորման համար. 

մեքենաներ կապելու համար ձիու մազի կտորները մեկմեկու 

 - փաթաթման կամ վերափաթաթման մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են 
մանվածքի կամ հաստաթելի մակագլանման, կոճերի, հենքակոճերի, կոնային 
հենքակոճերի, մասրաների և այլնի վրա փաթաթման կամ կծկման համար, նայած 
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արտադրական կամ առևտրական պահանջներին 

- մեքենաներ կեղտոտված տրիկոտաժի արտադրատեսակներից թելերի կամ 
մանվածքի առանձնացման և փաթաթման համար 

- փաթաթման մեքենաներ, որոնք հատուկ նախատեսված են միաթելի մանվածքը 
հենքակոճերի վրա փաթաթելու համար, ջուլհակային արտադրության մեջ 
օգտագործելու նպատակով  

- մեքենաներ նախնական մշակման համար մանածագործվածքի, որ օգտագործվում 
են 28.94.13 և 28.94.14 ենթակարգերին պատկանող մեքենաների վրա, հինող 
մեքենաներ մանվածքի զուգահեռ թելերի ճիշտ հերթականություն և հավասար ձգում 
ապահովելու և ջուլհակության նախապատրաստելու համար. հինող մեքենային 
անհրաժեշտ մանվածքի քանակը կարող է պատրաստվել ամբողջապես կամ մաս 
մաս (հատվածամասային հինող մեքենաներ), մանվածքը կարող է փաթաթվել, 
անմիջապես ոստայնակի ստորի վրա, որը պատրաստ է ջուլհակային հաստոցի վրա 
օգտագործելու համար կամ հինող մեքենաների լրացուցիչ լիսեռի վրա. հինող 
մեքենաները բաղկացած են հինող շրջանակից, որը նախատեսված է մանվածքի 
բազմաթիվ հենքակոճերի, սանրերի շարքի, թելերի ուղղորդիչների և թմբուկային 
փաթաթող մեխանիզմի պահման համար, մեքենայի մնացած մասերն ինքնավար են, 
բայց լրակազմով ներկայացման դեպքում, դասակարգվում են այստեղ 

- մեքենաներ նախնական մշակման համար տեքստիլային մանվածքի, որ 
օգտագործվում են 28.94.13 և 28.94.14 ենթակարգերին պատկանող մեքենաների 
վրա, հինող մեքենաներ շոհավորված հիմքի (շոհավորման մեքենաներ), որոնցում 
հիմնական մանվածքը հատվածներով կամ զուգահեռ թելերով գործվածքի տեսքով 
ենթարկվում է ժամանակավոր շոհարման, ջուլհակային հաստոցի վրա գզգզումից 
պաշտպանելու համար, բաղկացած են մեծ չափերի լոգնոցներից, ուղղորդող 
գրտնակներից, տաքացման գլանից կամ տաք օդի չորուցիչից, կծկման սարքից և, 
երբեմն, կտրտման և պիտակավորման սարքերից 

- մեքենաներ նախնական մշակման համար մանածագործվածքի, որ օգտագործվում 
են 28.94.13 և 28.94.14 ենթակարգերին պատկանող մեքենաների վրա. ձգող և կծկող 
մեքենաներ, որոնք հիմնական մանվածքը ձգում են ջուլհակային հաստոցի 
համապատասխան ազբիկների կազմի միջով և հաստոցասանրի կամ սանրերի միջև 

- մեքենաներ նախնական մշակման համար մանածագործվածքի, որ օգտագործվում 
են 28.94.13 և 28.94.14  ենթակարգերին պատկանող մեքենաների վրա. մեքենաներ 
թելման համար կոճերի կամ հենքերի կապման համար, նախատեսված են նոր հենքի 
թելերի միացման համար արդեն կազմավորված հենքի թելերի հետ 
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- մեքենաներ նախնական մշակման համար մանածագործվածքի, որ օգտագործվում 
են 28.94.13 և 28.94.14  ենթակարգերին պատկանող մեքենաների վրա. մեքենաներ 
հավաքման համար մանվածքի հենքի, հինման թմբուկների լծանակի վրա, 
մեքենաներ միահյուսման և տրման համար թելերի, ջուլհակության համար և 
մեքենաներ թելման, ասեղնագործելու համար 

 

Բացառվում է` 

- ճոպանների և կեմերի պատրաստման համար հատուկ մեքենաները (28.99.20) 

- կեմերի և ոլորած մանվածքի դարսման համար մեքենաները (28.99.20) 

- այլ տեսակի մանվածքի (կծիկի կամ բաժանված ձևով) շոհարման համար ուրիշ 
շոհարման մեքենաները (28.94.21) 

- գործելու ժամանակ կտրված հենքի թելերի կապման համար մեքենաները (28.94.15) 

- կտրված թելերը կապելու համար ձեռքի կապիչները, որոնք ձեռքում պահվող փոքր 
գործիքներ են (25.73.30) 

- մանածագործական նյութերը չորացնելու համար մեքենաները (28.99.31 կամ 
28.94.22) 

- փայլարկման, ողորկման, գազախանձման կամ ուրիշ հարդարման մեքենաները և 
մակագլանման մեքենաները (28.94.21) 

- մեքենաները տեղադրման համար, սանդերքային գործվածքը սանդերքային 
գլանների վրա և այլն (28.99.20) 

- 28.94.12 ենթակարգի մեքենաների մասերը (28.94.15) 

28.94.12.300 Մեքենաներ մանող 
28.94.12.500 Մեքենաներ ոլորող կամ կանող 
28.94.12.700 Մեքենաներ փաթաթող (ներառյալ` միաթելի փաթաթման) կամ մասրափաթաթման  
28.94.12.900 Մեքենաներ մանածագործվածքի նախնական մշակման համար, 28.94.13 և 28.94.14 

ենթակարգերի մեքենաների վրա օգտագործվող  
28.94.13 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցներ 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են ջուլհակային մեքենաներ, որոնք 
նախատեսված են մանածագործվածքային մանվածքից (այդ թվում տորֆի թելքից) 
կամ այլ մանվածքից (մետաղական, ապակյա կամ անկիզաքարից) գործած 
գործվածքի ստացման համար, երբ կատարվում է հիմնական թելերի և միջնաթելերի 
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հյուսք, աջ անկյունից սկսած: Հասարակ ջուլհակային հաստոցներում, ջուլհակային 
ստորուց եկող հիմնական մանվածքի շերտը բաժանվում է հաջորդվող թելերի երկու 
խմբի, որոնք ղեկավարվում են ազբիկների կողմից, հերթականորեն բարձրանալով, 
հենքի ներքևի թելերն անկյուն են կազմում ու հաստոցասանրի միջոցով կապվում 
նախորդ միջնաթելերին: Հենքի թելերի բարձրացող և իջնող խմբերը, ազբիկների 
կողմից շուռ են տրվում, պատրաստելով նոր բացվածք հաջորդ միջնաթելի համար: 
Սովորական հաստոցներում օգտագործվում են մինչև ութ ազբիկներ, հենքային 
թելերի բարձրացման հերթականությունը փոփոխելու նպատակով, այսպիսով 
ստանալով գործվածքի բազմազան տարբերակներ: Բարդ հաստոցներում 
կատարվում են ավելի բարդ գործողություններ, գոյություն ունեն հաստոցներ, որոնք 
ունեն հենքի բարձրացման ղեկավարման համակարգեր` հենքի թելերի մեծաքանակ 
խմբերի կամ առանձին թելերի ղեկավարման համար: Ջուլհակային հաստոցները 
հաճախ միավորվում են որոշակի մեխանիկական կամ էլեկտրական սարքերի հետ 
(հաստոցների կանգառման մեխանիզմներ, երբ կտրվում են միջնաթելերը կամ 
հենքաթելերը), որոնք կազմում են ջուլհակային հաստոցի բաղկացուցիչ մաս և 
տեղադրվում են նրա վրա, որպես լրացուցիչ, փոխարինվող սարքավորանք: 
Վերջիններս դասակարգվում են այստեղ, եթե ներկայացվում են հաստոցի հետ 
միասին: Ջուլհակային հաստոցների վրա ստացվում են, սովորաբար, հասարակ կամ 
հարթ հյուսքի գործվածքներ, բայց կան շրջանային ջուլհակային հաստոցներ, որոնց 
վրա գործվում են խողովակաձև կամ թևքային գործվածքներ, որոնցում հենքային և 
միջնաթելերը միահյուսվում են միմյանց հետ շրջանաձև: Հաստոցների անվանումը 
կատարվում է կամ օգտագործվող մեխանիզմի անունով (սայլակային, ժակքարդային, 
ավտոմատ բազմամաքոքային, առանց մաքոքի 30 և այլն) կամ ստացվող գործվածքի 
անվանումով (ժապավենի գործման, գորգագործական և այլն):  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի ջուլհակային հաստոցներ 

- լարից կամ մետաղաթելից գործվածքի պատրաստման համար ջուլհակային 
հաստոցներ, եթե դրանց տեսակը համընկնում է ջուլհակային հաստոցների տեսակի 
հետ և ունեն ջուլհակային հաստոցների բոլոր բնութագրական մեխանիզմները 

- Աքսմինստերի գորգագործական հաստոցներ 

- խավաթելի պատրաստման համար ջուլհակային հաստոցներ 

- խավոտ գործվածքի պատրաստման համար հաստոցներ 
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- խավավոր գործվածք ստանալու համար ջուլհակային հաստոցներ 

- կրեպի ստացման համար ջուլհակային հաստոցներ 

- առագաստագործվածքի (պարուսին) ստացման համար ջուլհակային հաստոցներ 

- փոխհաղորդակ գոտիների համար ջուլհակային հաստոցներ 

- ժապավենային գոտիների ստացման համար ջուլհակային հաստոցներ 

- վուշի հյուսման համար ջուլհակային հաստոցներ 

 

Բացառվում է` 

- հատուկ հարմարանքները, որոնք դասակարգվում են ջուլհակային հաստոցներից 
անկախ (սովորաբար 28.94.15) 

- մեքենաները, որոնք օգտագործում են ուրիշ եղանակով մետաղալարերի հյուսման 
համար` մետաղալարային-գեղարվեստական շրջանակի ձևավորման կամ ցանցային 
գործվածքի ստացման համար  

- 28.94.13 ենթակարգում դասակարգվող ջուլհակային հաստոցների մասերը 
(28.94.15.500)  

28.94.13.300 Հաստոցներ ջուլհակային մաքոքային, 30 սմ-ից ոչ ավելի լայնություն ունեցող 
գործվածքների արտադրության համար 

29.54.13.500 Հաստոցներ ջուլհակային ոչ մաքոքային, 30 սմ-ից ավելի լայնություն ունեցող 
գործվածքների արտադրության համար  

28.94.14 Հյուսող մեքենաներ. հյուսող-կարակցող և համանման մեքենաներ. մգդակող 
մեքենաներ 
 
 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
հյուսվածքեղենի ստացման կամ վարագույրային-շղարշային արտադրատեսակների 
ստացման համար, հյուսման, ասեղնագործման եղանակով, մեքենաներ երիզաթելի, 
շղարշի, ժանյակների, ցանցերի և այլն հյուսման համար, մեքենաներ խավաթելավոր 
գորգերի հյուսման համար և այլն:  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հյուսող մեքենաներ` հարթահյուսման մեքենաներ (28.94.14.500), որոնք 
նախատեսված են հարթ հյուսվածքային, հավասար լայնության գործվածքների 
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ստացման համար, պարունակում են հասարակ հյուսող մեքենաներ (բամբակեղենի 
հյուսման մեքենաներ), հենքի հյուսման մեքենաներ (Ռեչելի մեքենաներ) 

- հյուսող մեքենաներ` շրջանաձև հյուսքի մեքենաներ (28.94.14.300), որոնք 
նախատեսված են շրջանաձև գործվածքեղենի ստացման համար, իսկ տողերում 
հանգույցների չափերի փոփոխման եղանակով ստացվում են շրջանաձև 
գործվածքեղենի որոշակի տեսակի կտորներ (բերետների, ֆեսերի և նման 
արտադրատեսակների ստացման համար և այլն), որոնց թվին են պատկանում 
կենցաղում օգտագործվող հյուսքի ոչ մեծ մեքենաներ, ինպես նաև մի քանի 
հանգույցների գործման համար նախատեսված մեքենաներ որոնք օգտագործվում են 
գուլպաների գործման ժամանակ  

- հատահավաքիչ մեքենաներ բոլոր տեսակների (28.94.14.500), որոնց վրա 
ստացվում է շղթայական կարի եղանակով գործվածքեղեն, մեքենաներ, որոնք 
պարունակում են ասեղով մեխանիզմ և նախատեսված են շղթայական կարի 
եղանակով հենքային թելի և միջնաթելի հյուսման համար 

- հատահավաքիչ մեքենաներ` մեքենաներ հանգույցների ամրացման համար, 
գործվածքեղենի հակառակ երեսին, որը նախօրոք ստացվում է սովորական 
ջուլհակային հաստոցի վրա և հակառակ երեսից գործված է գործող ասեղներով 

- հատահավաքիչ մեքենաներ` կարող-հյուսող մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
ուրիշ մեքենաների վրա պատրաստված սակավաթել գործվածքների կարակցման 
համար, այսպիսով ստացվում են գործվածքեղենի խիտ թերթեր, որոնք 
օգտագործվում են զտիչ նյութերի, մեկուսիչ նյութերի և այլն համար. դրանց թվում են 
հելունակար ասեղնագործության հաստոցները, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
շղթայական մանածագործական մեքենաներ և օգտագործվում են գեղարվեստական 
ձևավորման, վարագույրների ծոպերիզների, ցանցերի, ժանյակների պատրաստման 
համար, վարագույրների պատրաստման հաստոցները, ժապավենների 
պատրաստման հաստոցները և այլն 

- մեքենաներ` հյուսված ցանցերի պատրաստման համար` շղարշի, ժանյակային 
արտադրատեսակների, ձևավոր հյուսքի ստացման համար, ժապավենաթելի 
ստացման համար, ասեղնագործ և կարված արտադրատեսակների համար և այլն` 
ցանկացած նշանակության ցանցերի (գործվածք, ձկնորսական ցանցեր) 
պատրաստման համար մեքենաներ կամ ցանցահյուսքային մեքենաներ, հարթ 
շղարշի պատրաստման համար մեքենաներ (օրինակ` Ռոլլերի մեքենաները), 
նախշավոր շղարշի, ժանյակավոր արտադրատեսակների և այլնի պատրաստման 
համար մեքենաներ (Լևերսի մեքենաներ, Նոթինգեմի ժանյակային մեքենաներ), 
բամբակի շղարշային ցանցի, վարագույրների և բոբինետային ժանյակի 
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պատրաստման համար մեքենաներ, որոնք արտադրում են բամբակի շղարշային 
ցանցեր կամ վարագույրներ և մեխանիկական ճանապարհով միջնաթելերից և 
հենքային թելերից ստացվող (գործված) ժանյակներ, ընդ որում միջնաթելերը և 
հենքային թելերը չեն հյուսվում աջ անկյունից սկսած, ինչպես ջուլհակային 
հաստոցներում, այլ շրջափակվում, միացվում և ամրացվում են մաքոքի հետ ու առաջ 
կատարվող շարժումների միջոցով, ասեղնագործական մեքենաներ, որոնք ասեղների 
օգնությամբ տարբեր նախշեր են գործում գործվածքի կամ այլ նյութերի հիմքի վրա, 
կարող են հանդերձավորվել ժակքարդային կամ համանման մեխանիզմներով, այդ 
թվում նաև թելաձգիչ մեքենաները, որոնք ձգում և կապում են ասեղնագործքի վրա 
մնացած թելերը, քուղի պատրաստման համար մեքենաներ, որոնցում կատարվում է 
հաստ միջնաթելի պարուրակաձև հյուսվածապատում հենքային թելով (այդ 
մեքենաներն օգտագործվում են նաև մետաղալարերի հյուսվածապատման համար), 
տարբեր ժանյակավոր արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաներ, 
երբ կատարվում է տարբեր ուղղության թելերի կամ անհյուս հաստաթելի միահյուսում 
տարբեր հիմքերի վրա, այդ թվում նաև ռետինե, պլաստիկային հյուսվածապատման 
մեքենաները մետաղալարից ոչ ամրանավորված կլոր արտադրատեսակների 
հյուսվածապատման համար մեքենաները, եթե դրանք ունեն նույն բնութագրերը, ինչ 
ջուլհակային մեքենաները,  

- կոճակների, միջադիրների և այլնի մանածագործվածքային նյութերով երեսքաշման 
համար մեքենաներ, գորգերի թափանցակարման մեքենաներ, որոնք նախատեսված 
են արտադրատեսակների հակառակ երեսից հանգույցների թափանցակարման և 
ամրացման համար (գորգերի, ննջարանային ծածկոցների և այլնի պատրաստման 
համար), 

- ձեռքի ասեղնագործության համար հաստոցներ (հաստոցներ պանտոգրաֆի վրա 
մաքոքներով ասեղնագործության համար), ասեղնագործության համար ավտոմատ 
մաքոքներով հաստոցներ, հաստոցներ, որոնք հանդերձավորված են ժակքարդային 
կամ համանման մեխանիզմներով, հաստոցներ մի քանի ասեղով ասեղնագործելու 
համար, բազմաքանակ գլխիկներով ավտոմատ ասեղնագործության հաստոցներ 

- հաստոցներ` մասրային ժանյակների պատրաստման համար, որոնց վրա 
մասրաների օգնությամբ պատրաստվում են մեկ կամ մի քանի թելերից բաղկացած 
ժանյակներ, 

- հաստոցներ` իլիկային հյուսելու, որոնք իլիկների միջոցով (հանդերձավորված են 
մասրաներով և կատարում են շրջանաձև կամ սինուսոիդալ շարժում) գործում են 
հարթ կամ տրամատային արտադրանք, կատարում են կոճակների, փայտե 
արտադրատեսակների և այլն թելապատում 
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- դրվագների պատրաստման համար հաստոցներ (բացի վերը նշված դրվագման 
հաստոցները), այդ թվում խավաթելի և փուփուլների (պոմպոն) պատրաստման 
համար հաստոցներ, կլոր կամ կամայական ձևի խավաթելի պատրաստման համար 
հաստոցներ, տոնածառերի համար, խավաթելից ծաղկաշղթաների պատրաստման 
համար հաստոցներ, ծոպերիզների ոլորման և կտրտման համար հաստոցներ 

 

Բացառվում է` 

- երկու կտոր հյուսվածքեղենը կարելու և հանգույցների ամրապնդման համար 
մեքենաները (28.94.24) 

- կարի մեքենաները, որոնք նախատեսված են հենքի կամ վերմակների համար, կարի 
մեքենաները, որոնք բացի կարից կարող են կատարել հասարակ ասեղնագործություն 
(28.94.24) 

- հատուկ հյուսման համար հաստոցները, որոնք նախատեսված են մալուխների 
ջիղերի կամ էլեկտրական ուրիշ լարերի հյուսվածքապատման համար և այլն 
(28.99.20) 

- հավասարակշռումով մեքենաները կամ ջուլհակային հաստոցները, որոնք 
նախատեսված են ժապավենների պատրաստման կամ դրվագման համար (28.94.24) 

- դրվագման համար օգտագործվող հելունակարային ասեղնագործության 
մեքենաները (28.94.14)  

- 28.94.14 ենթակարգի մեքենաների մասերը (28.94.15.500)  

28.94.14.300 Մեքենաներ շրջանաձև հյուսման 
28.94.14.500 Մեքենաներ հարթ հյուսման, կարակցահյուսքի և մեքենաներ հենքահյուսման  
28.94.14.700 Մեքենաներ ձևավոր հյուսքի, երիզաթելի, շղարշի, ժանյակների 

պատրաստման, ասեղնագործության, երիզների և համանման 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

28.94.15 Մանածագործական նյութերի մշակման համար մեքենաների հետ համատեղ 
օգտագործվող օժանդակ սարքավորանք. մանածագործվածքի վրա դաջող 
մեքենաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օժանդակ սարքավորանք մանածագործվածքային մեքենաների հետ օգտագործման 
համար, օրինակ` ավտոմատ սարքեր, որոնք փոխարինում են լրիվ փաթաթված 
հենքակոճերը դատարկներով, շարժուն հարմարանքներ դատարկ հենքակոճերը 
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շարքերով տեղադրման համար 

- կանգնակներ (հենարաններ) հենքի ձողի կամ մասրանոցներ, որոնցում 
կանգնակները պահում են հենքի ձողերը չափերի տեղադրման ժամանակ կամ 
փաթաթման ընթացքում, իսկ որոշ դեպքերում պահում են հենքի ձողերը 
ջուլհակության ընթացքում 

- ազբիկների բարձրացման սայլակներ և ժակքարդային մեխանիզմներ, որոնք 
նախատեսված են ավելի բարդ նախշի գործվածք ստանալու համար հաստոցի 
կարգավորման համար. ազբիկների բարձրացման սայլակները ղեկավարում են մեծ 
թվով ազբիկների բարձրացմանը, իսկ ժակքարդային մեխանիզմն ապահովում է 
հենքի թելերի բարձրացումը. այս մեխանիզմները շարժաբերվում են մի քանի 
բութակավոր թիթեղների կողմից, որոնք շղթա են կազմում կամ իրար կողք կողքի 
ազատ դրված, համապատասխանորեն ծակոտած թիթեղներից, համանման 
մեխանիզմները (Վերդոլի մեքենաներ) աշխատում են ծակոտկեն թղթի անընդհատ 
ժապավենի միջոցով 

- մեքենաներ տեղադրման համար ժակքարդային մեխանիզմների վրա, որոնք 
նախատեսված են թիթեղներն իրենց որոշակի տեղում պահելու համար, մեկից ավելի 
միջնաթելերի կիրառման ժամանակ, ինչը պակասեցնում է պահանջվող թիթեղների 
քանակը և բարձրացնում է ջուլհակության արագությունը 

- ծակոտող մեքենաներ ժակքարդային մեխանիզմների համար, էլեկտրական կամ 
մեխանիկական 

- մեքենաներ ծակոտված թիթեղների կցակարման համար, ազատ շղթա ստանալու 
նպատակով, որը պատրաստ կլինի ժակքարդային մեխանիզմի վրա օգտագործելու 
համար 

- մեխանիզմներ մաքոքների փոխարինման համար` կատարվում է մաքոքային տուփի 
իջեցումով և շրջանաձև շարժմամբ տեղափոխումով, կարող են տեղադրվել 
սովորական ջուլհակային հաստոցի վրա և ապահովել տարբեր միջնաթելերի 
օգտագործում 

- հենքի և միջնաթելի սևեռիչներ` ապահովում են ջուլհակային հաստոցի 
վայրկենական կանգառ հենքի կամ միջնաթելի կտրման դեպքում, մասրաների 
ղեկավարման մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են միջնաթելի մատուցման 
անընդհատություն, անհրաժեշտության դեպքում մասրայի լցավորման եղանակով, 
ներառում են սարքավորանքի էլեկտրական կամ մեխանիկական տեսակները 

- սարք հենքի կապման համար` փոքր մեխանիզմներ, որոնք դրվում են ջուլհակային 
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հաստոցներում, հենքի թելերի փնջի վրա և օգտագործվում են աշխատանքի 
ժամանակ կտրված հենքի թելերի միացման համար 

- ոլորվածքային հյուսման գործվածքների համար հարմարանքներ, որոնք 
ջուլհակության ընթացքում հանգույցների ձևավորման համար հատում են հենքի 
որոշակի թելեր, որոնցով անցկացվում է միջնաթելը, օգտագործվում են թանզիֆի 
(մառլյա), շղարշի և նման արտադրատեսակների արտադրության համար 

- գործվածքի վրա նախշերի անցկացման համար հարմարանքներ, որոնք ապահովում 
են որոշակի հենքերի միջև անցման հնարավորությունը` կարակցման եղանակով 
նախշերի ստացման համար 

- հենքի խավի համար հարմարանքներ` սանրի փոփոխական շարժման միջոցով 
հանգույցներ են ստեղծում արտադրատեսակի մեկ կամ երկու երեսներին («Տերրի» 
արտադրատեսակ և այլն) 

- եզրերի բաժանման մեքենաներ, երբ լայն ջուլհակային հաստոցներն օգտագործվում 
են մի քանի նեղ արտադրատեսակներ պատրաստելու համար` արտադրում են 
առաջնային հյուսման գործվածք կամ ներանցում են եզրերից կցակարող ձև, որի 
դեպքում միջնաթելերը պետք է կտրվեն, նեղ արտադրատեսակների բաժանելու 
համար 

- լուսատարրեր պարունակող սարքեր, որոնք հայտնաբերում են թերությունները 
առաջացած արտադրատեսակներում հյուսման ընթացքում, մանվածքում, երբ այն 
փաթաթվում է հենքին շրջանակի վրա և այլն , թերությունը հայտնաբերելուց հետո 
սարքը կանգնեցնում է մեքենան 

- ջուլհակային հաստոցներում մասրաների ավտոմատ փոխարինման համար սարքեր 

- ավտոմատ պնդիչներում բարակ թիթեղների տեղադրման համար մեխանիզմներ 

- հարմարանքներ հենքի պաշտպանության համար հինող մեքենաներում, հենքի 
չափերի տեղադրման մեքենաներում և հյուսման մեքենաներում 

- մասրաների բռնիչներ 

- էկրաններ և թափահարիչներ (թափահարման համար թևեր) փխրեցնող 
մեքենաների համար և թակիչներ մեխանիկական կարի մեքենաների համար  

- գլաններ և թմբուկներ մեխանիկական կարի մեքենաների, ծակոտող կամ 
սանրագզիչ մեքենաների համար 

- խառնիչներ, թմբուկներ և գլաններ բրդի յուղազրկման մեքենաների կամ 
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ճարպատոգորման մեքենաների համար 

- կորզանման հաստոնի համար սարքեր հաստաթելի ձգման համար և անընդհատ 
օղերի միացման մեքենաների համար և գլաններ դրանց համար 

- մանվածքի (թելերի) հանգույցների և այլ արատների հեռացման համար 
մեխանիկական բաժանիչներ, որոնք նախատեսված հասարակ կառուցվածքի 
մասրանային մեքենաների համար 

 

Բացառվում է` 

- վերոհիշյալ տարրերը, եթե նրանք ներկայացված են առանձին, որպես մասեր այլ ոչ 
որպես օժանդակ սարքավորանք (28.94.41) 

- մանվածքի հենքի միացման և ոլորման մեքենաները (28.94.12) 

- ջուլհակային հաստոցների մասրաների և մաքրման սայրերի վրա մնացող թելերի 
հեռացման համար մեքենաները (28.99.20) 

- սարքերը, որոնք ստուգում են թելերը թմբուկների կամ տախտակների վրա 
փաթաթելով (26.51.33) 

- թելերի մաքրիչները, որտեղ օգտագործվում են էլեկտրոնային գործընթացներ 
(լուսաէլեկտրական տարրեր) (26.51.66) 

- արհեստական թելերի արտամղման համար օգտագործվող պոմպերը (28.13.1) 

- արհեստական թելերի արտամղման ընթացքում օգտագործվող զտիչները (28.29.12)   

28.94.15.300 Սայլակներ ազբամբարձ և մեխանիզմներ, մեքենաներ սանդերքագզիչ, 
պատճենահան, սորատիչ 

28.94.15.500 Սարքավորանք օժանդակ, այլ մեքենաների համար, բացի 28.99.13 և 28.99.14  
28.94.2 Այլ սարքավորանք մանածագործական և կարի արդյունաբերության համար, 

ներառյալ կարի մեքենաները  
28.94.21 Մանածագործական մանվածքի և մանածագործական գործվածքի լվացման, 

մաքրման, մզման, չորացման, արդուկման, խոնավաջերմամշակման, ներկման, 
փաթաթման և համանման մշակման համար սարքավորանք, նրբաթաղիքի 
մշակման սարքավորանք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հիմնականում գործվածքի, թաղիքի, նրբաթաղիքի կամ ոչ գործվածքային նյութերի 



2173 
 

արտադրության կամ վերջնամշակման համար մեքենաներ, այդ թվում` 

- մեքենաներ լմման և թաղքադրման համար, որոնք, ընդհանուր առմամբ, բաղկացած 
են երկու ակոսավոր սալերից, որոնցից մեկն անշարժ է, իսկ մյուսը կարող է կատարել 
հետադարձ-առաջընթաց շարժում (դրանց միջև գտնվող մշակվող մահուդի, թաղիքի 
կամ նրբաթաղիքի նյութը շփման և բարձր ճնշման է ենթարկվում և թաղքադրվում է), 
հանդերձավորված են նյութը խոնավացնող և սալերը տաքացնող սարքերից 

- օճառման մեքենաներ, որոնք նախատեսված են մասնակի կաղապարված մահուդը, 
թաղիքը կամ նրբաթաղիքը օճառելու համար 

- մահուդալմման մեքենաներ, որոնց մեջ նախապես օճառված մահուդը, թաղիքը կամ 
նրբաթաղիքը մուրճերով մշակման են ենթարկվում, թաղքադրման գործողությունը 
ավարտելու համար 

- ամրացված մահուդի, թաղիքի և նրբաթաղիքի արտադրության համար մեքենաներ` 
մահուդը և բրդյա հենք ունեցող գործվածքը կարող են միասին թաղքադրվել 
տաքացված գլդոնի կամ ատամնաքերթավոր ասեղների շարքերով, որոնք կարող են 
գործվածքը, մինչև թաղքադրվելը, մտցնել ոչ բրդյա հենքի մեջ 

- մահուդի, թաղիքի, նրբաթաղիքի համար վերջնամշակման մեքենաներ` կատարում 
են արդուկում, դրվագում, հարթեցում խուզման եղանակով և այլն 

- մեքենաներ ոչ գործվածքային նյութերի արտադրության համար (օրինակ` որոնց 
պատրաստման համար օգտագործվում է չոր, խոնավ գործընթացներ կամ 
անմիջականորեն մանում) 

- գլխարկների նրբաթաղիքի պատրաստման համար սարքավորանք, այդ թվում` 

- գլխարկի ձևով անասունների բրդի թաղքադրման մեքենաներ` բաղկացած են 
հոլովակների համակարգից, բուրդը մատուցվում է պտտվող խոզանակներին կամ 
պտտվող սանդերքային ժապավենին, որոնք իրենց հերթին բուրդը տալիս են կոնաձև 
ծակատված մասերին (օդի ուժեղ հոսքը բուրդը հպում է այդ մասերին և դրանց վրա 
առաջացնում շերտ) 

- թաղքադրման համար մամլիչներ` ակոսավոր մակերևույթներով (հիմնականում 
փայտից), որի մեկ կամ երկու սալերը կատարում են հետադարձ-առաջընթաց 
շարժում, իսկ դրանց միջև թաղքադրվում է գլխարկի նախապես կաղապարված 
նախապատրաստվածքը 

- հոլովակային կամ գլդոնային մամլիչներ, որոնք ավարտում են գլխարկների 
նախապատրաստվածքների թաղքադրումը 
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- ձգող մեքենաներ, որոնց վրա գլխարկների կոնական նախապատրաստվածքները 
ենթարկվում են հետագա կաղապարման և ստանում են կլոր ձև 

- մեքենաներ, որոնցում կատարվում է գլխարկների եզրերի կաղապարում, կոնական 
հոլովակների միջոցով 

- խանձող մեքենաներ, որոնք նախատեսված են կաղապարված գլխարկների 
մակերևույթի բուրդը խանձելու համար 

- մակերևույթի ողորկման մեքենաներ, որոնք ցցված բուրդը հեռացնում են պեմզայի 
կամ հղկանյութով պատված գործվածքի օգնությամբ 

- անջրանցիկություն ապահովող մեքենաներ, որոնցում գլխարկների որոշ 
նախապատրաստվածքներ ներծծվում կամ պատվում են դոճխեժով (շելլաք) կամ 
դոնդողանյութով (ժելատին) և մամլվում են հոլովակների միջև 

- բլոկավորման մեքենաներ, որոնցում ավարտվում է գլխարկների, նրանց եզրերի 
մշակման ընթացքը և վերջնական ձև է տրվում 

- ավազային մամլիչներ, որոնք ավազով մշակում են սնամեջ կմախքի վրա հագցրած 
գլխարկների ներքին մակերևույթները, վերականգնելով նախկին գործողությունների 
ժամանակ վնասված նրբաթաղիքը 

- պտտվող մակաձուլիկներով մեքենաներ, որոնք նրբաթաղիքին տալիս են հարթ, 
փայլուն մակերևույթի տեսք 

 - գլխարկների պատրաստման համար բլոկներ` կարող են պատրաստվել փայտից 
կամ մետաղից (ալյումին) և օգտագործվում են վերը նշված մեքենաներից մի 
քանիսում 

- գլխարկների ձգման կաղապարներ 

 

Բացառվում է` 

- սարքավորանքը, որ նախատեսված է լմած-թաղիքային մանածագործական 
նյութերի արտադրության համար և օգտագործվում է լմման կամ թաղքադրման 
գործողություններից առաջ (օդափչումով տեսակավորման սարքեր, թափահարիչներ 
և այլն) (28.94.11) 

- պտտվող լմման մեքենաները, որոնք օգտագործվում են, հիմնականում, 
մանվածքային արտադրատեսակների լմման կամ թաղքադրման համար (28.94.11) 
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- գլխարկների հարմարադրման համար գլխի ուրվագծերի պատճենահան 
մեքենաները (26.51.66) 

- թաղքադրումից առաջ հարվածապոկած թաղիքի մամլման փայլարդիչները 
(28.29.42) 

- հյուսող մեքենաները, որոնք օգտագործվում են հյուսված գլխարկների 
արտադրության համար (բերետներ, ֆեսեր և այլն) (28.94.14, 28.94.21) 

- արդուկիչ մեքենաներ և շոգեմամլիչներ, որոնք նախատեսված են հագուստի 
մշակման համար, մամլիչներ նյութերի կրկնօրինակման և ջերմասևեռակման համար 

- շոգեհարող մեքենաներ (սարքավորանք շոգեարդուկման համար) հագուստի 
արտաքին մասերի համար 

- շոգեմեքենաներ մանվածքի, գործվածքի և այլ մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների խոնավացման համար 

- մեքենաներ կաղապարման և սևեռակման տաքացումով, ներառյալ մեքենաներ 
գուլպաների մշակման համար 

- ծալքավորող և մանրածալքավորող մեքենաներ 

- լվացքի կամ լվացող արդյունաբերական մեքենաներ մանվածքի, գործվածքի կամ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար 

- մզման մեքենաներ և մզման գլդոններ 

- թրթռիչ և կործիչ մեխանիզմներ` արդուկելու համար խոնավ արտադրատեսակների 
(գործվածքի, նյութերի) ուղղման և հարթեցման համար  

- մեքենաներ և սարքեր բրդյա արտադրատեսակների եռացման և լվացման, 
սպիտակեցնելուց կամ ներկելուց առաջ դրանց մաքրման համար 

 - մեքենաներ գործվածքից կամ արտադրատեսակներից սոսնձի հեռացման համար, 
դրանց ներկելուց կամ սպիտակեցնելուց առաջ 

- մեքենաներ սոդայի մոխրաջրով կամ կալիումով գործվածքի մշակման համար, 
սպիտակեցումից կամ ներկելուց առաջ (վերը նշված մեքենաների մեծ մասը 
ներկայացնում են բաքեր, պահեստարաններ կամ այլ անոթներ, որոնք 
սարքավորված են հասարակ մեխանիկական սարքերով (հոլովակներ մանվածքի կամ 
գործվածքի մատուցման կամ մզման համար, ուղղորդիչ թիեր և այլն), օգտագործվում 
են տարբեր գործողությունների ընթացքում, տվյալ դիրքում դասակարգվելու համար 
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պահանջվում է, որ դրանք ունենան համապատասխան մեխանիկական միջոցներ և 
ակնհայտորեն նախատեսված լինեն գործվածքների և մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների մշակման համար 

- սպիտակեցնող կամ ներկող մեքենաներ` ներառված են j - բլոկներ, որոնք 
օգտագործվում են սպիտակեցման կամ խոնավ մշակման ուրիշ գործողություններում, 
բաղկացած են երկու ուսերով (j տառի ձևով) ուղղահայաց բեռնարկղից, 
հանդերձավորված ներքին, գոլորշու ծայրափողակներով և հոլովակներով, 
գործվածքի մատուցման համար  

- մեքենաներ, որոնք բաղկացած են միայն բաքերից և նախատեսված են որոշակի 
տեսակի մանածագործվածքային արտադրատեսակների մշակման համար, դրանց 
թվում են հարթված գործվածքների ներկման կամ վերջնամշակման համար 
նախատեսված մեքենաները, անհրաժեշտ հատկանիշն այդ մեքենաների` ավելորդ 
հեղուկի հեռացման հոլովակների շարքը) 

- դարսման և հավաքման մեքենաներ, որոնք դարսում են գործվածքը երկարությամբ 
կամ լայնությամբ կամ փաթաթում են այն հենարանի շուրջը, ստուգիչ մեքենաներ, 
որոնք պարունակում են դարսիչ և փաթաթիչ սարքեր գործվածքի թերությունները 
ստուգելու համար (նշված մեքենաները կարող են համակցվել չափիչ սարքերի հետ) 

- գործվածքի կտրատման կամ ծակոտման մեքենաներ, ներառյալ ձևվածքի 
կտրտման կամ հագուստի մասերի կտրտման մեքենաներն և այլն 

- սարքավորանք և սարքավորումներ (սեղաններ, տախտակներ և այլն) արդեն 
արդուկված արտադրատեսակների դարսման համար 

- մեքենաներ գործվածքի ծայրերը կտրելու համար  

- մեքենաներ գործվածքների դաջման համար, օրինակ, էլեկտրաստատիկ դաջման 
մեքենաներ  

- վերջնամշակման և ապրետավորման մեքենաներ` 

- ալկալացման համար մեքենաներ` մանվածքը կամ գործվածքը մշակվում է 
կաուստիկ սոդայով 

- տոփանիչ մեքենաներ` հոլովակների վրա պտուտակաձև տեղադրված մուրճերի 
(փայտի կամ մետաղյա ծայրերով) միջոցով տոփանման եղանակով խտացնում են 
գործվածքը կամ մահուդը (խտացվում են գործվածքի թելերը և լավացվում արտաքին 
տեսքը) 

- պտտվող լմման մեքենաներ` խտացնում են գործվածքի, մահուդի, թաղիքի և 
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նրբաթաղիքի հենքի թելերն ու կատարում մակերևութային շերտի մասնակի 
թաղքադրում 

- թելերում հանգույցների ընտրման կամ հեռացման մեքենաներ` օգտագործվում են 
գործվածքների վրայի արատները կամ հանգույցների կուտակումները վերացնելու 
համար 

- խավոտացնող մեքենաներ` օգտագործվում են գործվածքի վրա խավ ստանալու 
համար, բաղկացած են մեծ գլանից, որը հանդերձված է ձողերով կամ 
շրջանակներով, որոնց վրա տեղադրված են խավոտացման կնգուղներ կամ ոչ մեծ 
գլաններ, որոնք որոնք ունեն փոքրիկ լարային ծայրեր 

- գործվածքի հակառակ երեսի տոփանիչ մեքենաներ` գործվածքի երեսակողմից խավ 
ստանալու համար  

- խավավորումից հետո գործվածքի մակերևույթի կտրելու (հավասարացնելու) համար 
խուզող մեքենաներ` համանման մեքենաներ օգտագործվում են վելվետի մշակման 
համար, օգտագործելով հատուկ հոլովակներ և թիթեղներ կարելի է ստանալ 
յուրահատուկ նախշեր 

- էպոնժային մեքենաներ կամ մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են մակաշերտային 
գործվածք ստանալու համար` օգտագործվում են գործվածքի վրա ալիքներ, 
փորոքներ և նման այլ նախշերի ստանալու համար 

- մաքրող մեքենաներ` պտտվող գլանաձև խոզանակներ, որոնք օգտագործվում են 
խավոտումից կամ խուզումից հետո գործվածքը մաքրելու համար  

- գործվածքից կամ մանվածքից մազերի (բրդի) հեռացման համար խանձող 
մեքենաներ` գործվածքն արագ անցնում է տաքացված գլանների, կլորացված 
թիթեղների կամ գազի հրածորանների վրայով 

- երիզների ողորկման կամ փայլեցման մեքենաներ, կոճերով մետաքսի մանվածքի 
մետաքսի գործվածքի ողորկման մեքենաներ 

- հղկիչ մեքենաներ գործվածքի հարթ և հավասար մակերևույթ ստանալու համար 

- գլանային մամլիչներ, որոնք աշխատում են հարթ կամ կիսակլոր հիմքի վրա, 
մակերեսային փայլ ստանալու համար 

- վերջնաշոգեմշակիչ մեքենաներ` գծերի և դրվագների վերջնամշակման համար` 
գործվածքը մշակվում է գոլորշով և համանման մեքենաներ, որոնք նույնը կատարում 
են մանվածքի կամ գործվածքի սևեռակման համար 
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- ձգող կամ լայնացնող մեքենաներ, որոնք վերականգնում են գործվածքի լայնքը 

- նստեցնող մեքենաներ (վերջնաշոգեմշակող մեքենաներ)` ապահովում են 
միջնաթելերի ավելի խիտ դասավորությունը, արդյունքում ստանալով խիտ գործվածք, 
որը հետագայում չի նստում 

- պատման կամ տոգորման համար մեքենաներ` կատարում են մանվածքի կամ 
գործվածքի մակերևույթի պատում կամ տոգորում հատուկ պատրաստուկներով 
(ռետին, սոսինձ, մոմ, պլաստմասսա, կաուչուկ և այլն), այդ թվում հատակի 
պատվածքներ (լինօլեում և այլն) պատրաստող մեքենաները և վերջնամշակող 
մեքենաները 

- նախշավոր կամ ձևավոր մանվածքի պատրաստման համար մեքենաներ, որոնք 
մանումից և մանվածքի ոլորումից հետո ապահովում են հատուկ էֆեկտներ, օրինակ` 
մանվածքը նախշում են մոմի կամ դոնդողանյութի մանր կաթիլներով 

- գործվածքների տոգորման և ձգման համար մեքենաներ, օդաճնշական 
գլանանոթների (բալոնների) միջոցով 

- տպագրական մեքենաների համար ներկաժապավենների ներկանյութերով 
տոգորման համար և այլն մեքենաներ 

Բացառվում է` 

- 28.94.22 ենթակարգի լվացքի մեքենաները, օրինակ` թունելային լվացքի 
մեքենաները, ժաներիզային, պարբերական լվացքի մեքենաները 

- ավտոկլավները, շոգեշապիկի մեջ առնված բաքերը և ուրիշ տաքացնող սարքերը, 
որոնք չեն կարող հատկանշվել, որպես մանածագործվածքային 
արտադրատեսակների մշակման համար նախատեսվող սարքեր (28.29.60) 

- 28.94.21.500 դիրքի մեքենաների մասերը (28.94.52.200)  

- փայլարդման տեսակի արդուկող մեքենաները տեղական կամ ուրիշ օգտագործման 
համար (28.29.42) 

- 28.94.21 դիրքում դասակարգվող մեքենաների մասերը (28.94.22) 

- հիմնականում մահուդի, թաղիքի, նրբաթաղիքի արտադրությունում օգտագործվող 
մեքենաները (28.94.21.100)  

- փայլարդիչային մեքենաները (28.29.42.300) և հիդրավլիկական մամլիչները 
(28.99.39) 
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28.94.21.100 Սարքավորանք արտադրության և վերջնամշակման համար թաղիքի, նրբաթաղիքի 
կամ ոչ գործվածքային նյութերի 

28.94.21.300 Մեքենաներ և մամլիչներ արդուկիչ, ներառյալ` մամլիչներ նյութերի 
ջերմասևեռակման համար 

28.94.21.500 Մեքենաներ լվացման, սպիտակեցման կամ ներկման մանածագործվածքի, 
գործվածքի և արտադրատեսակների մանածագործվածքային 

28.94.21.700 Մեքենաներ թոփաբացիչ, փաթթոցիչ, չափիչ-դարսիչ, մեքենաներ կտրատման և 
ծակոտման, մանածագործվածքի 

28.94.21.800 Սարքավորանք մանածագործվածքի կամ գործվածքների մշակման և հատակի 
պատվածքների արտադրության համար 

28.94.21.830 Մեքենաներ լինոլեումի կամ հատակի այլ պատվածքների արտադրության համար, 
այլ, մանածագործվածքային կամ այլ հենքի մածուկով պատման համար  

28.94.21.850 Մեքենաներ ներկիչ-դրվագման, տոգորիչ և մանածագործվածքային համանման 
28.94.22 Լվացքի մեքենաներ լվացքատների համար. մեքենաներ չոր մաքրման համար. 

չորացնող մեքենաներ, 10 կգ-ից ավել տարողության  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կենցաղային լվացքի մեքենաներ և լվացքատներում օգտագործվող լվացքի 
մեքենաներ, որոնք ունեն 10 կգ-ից ավելի չոր սպիտակեղենի տարողություն 
(մեխանիկական, էլեկտրական), հեղուկի պտտման համար օգտագործում են թիեր 
կամ պտտվող գլաններ, երբեմն ունենում են հեղուկի բարձր հաճախության 
տատանման սարքեր, ներառվում են նաև մեքենաներ, որոնք ապահովում են լվացում 
և չորացում 

- մեքենաներ չոր մաքրման համար` ջրի փոխարեն օգտագործում են բենզին և 
քառաքլորմեթան, ներառում են լվացիչներ (լվացվող արտադրատեսակների միջով 
հեղուկի շրջապտույտն ապահովելու համար), էքստրակտորներ, զտիչներ, 
պահպանման համար պահարաններ և այլն 

- սարքեր, տեղում գորգերի մաքրման համար (բացի չոր մաքրման գործընթացը), 
որոնք օգտագործվում են հյուրանոցներում, մոթելներում, հիվանդանոցներում, 
ռեստորաններում, դպրոցներում և այլն, բացի տներից 

 Դասակարգվում են տվյալ դիրքում, եթե հատուկ նախատեսված են միայն 
մանվածքի, գործվածքի կամ մանածագործվածքային արտադրատեսակների 
չորացման համար: 

- չորացնող մեքենաներ` կազմված են փակ խցից, որտեղ արտադրատեսակը 
ենթարկվում է տաք օդի ազդեցությանը 

- չորացնող մեքենաներ, որոնցում գործվածքն անցնում է տաքացված հոլովակների 
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միջով 

Բացառվում է` 

- չորացնող մեքենաները, որոնց տարողությունը չի անցնում 10 կգ-ից (27.51.13) 

- մանածագործվածքային արտադրատեսակների համար չնախատեսված 
չորանոցները (28.99.31) 

- կենտրոնախույս չորանոցները և այլ կենտրոնախուսակները (28.94.23) 

- 28.94.22.700 ստորադիրքի չորացնող մեքենաների մասերը (28.94.42.100) 

- ավտոմատ և ոչ ավտոմատ լվացքի մեքենաները, որոնց չոր սպիտակեղենի 
տարողությունը 10 կգ-ից պակաս է (27.51.13) 

-չորացնող մեքենաները (28.94.22 կամ 27.51.13) 

- չոր մաքրման համար մեքենաները (28.94.22.500) 

- 28.94.22.300 ստորադիրքի լվացքի մեքենաների մասերը (28.94.52.100) 

28.94.22.300 Մեքենաներ լվացքի, կենցաղային կամ լվացքատների համար, 10 կգ-ից ավելի 
տարողության 

28.94.22.500 Մեքենաներ չոր մաքրման համար 
28.94.22.700 Մեքենաներ չորացնող, 10 կգ-ից ավել չոր սպիտակեղենի տարողության 
28.94.23 Կենտրոնախուսակներ հագուստի չորացման համար 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են հագուստի չորուցիչներ, որոնց աշխատանքի 
սկզբունքը տրված է 28.29.41 ենթակարգում 

28.94.23.000 Կենտրոնախուսակներ հագուստի չորացման համար 
28.94.24 Կարի մեքենաներ, բացի կազմարարական մեքենաներից և կենցաղային կարի 

մեքենաներից  
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են կարի մեքենաները, որոնք նախատեսված են 
մանածագործվածքային կամ կաշվե նյութի, երկու և ավելի կտորների միմյանց 
կարելու համար, ներկառուցված էլեկտրաշարժիչով Էլեկտրական մեքենաներ են և 
բացի կարից, կարող են կատարել նաև գեղազարդային աշխատանքներ 
(ասեղնագործություն և այլն)  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- կարի մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են կոշիկի կամ ուրիշ կաշվե 
արտադրատեսակների արտադրության կամ նորոգման համար 

- մեքենաներ մերակների պատրաստման համար, կարող են պարունակել նաև 
մերակների բացման սարքեր 

- մեքենաներ կոճակներ կարելու համար 

- մեքենաներ ծղոտե գլխարկներ կարելու համար 

- մեքենաներ մորթուց արտադրատեսակներ կարելու համար 

- մեքենաներ պարկեր կարելու համար (ալյուր, ցեմենտ և այլն լցնելուց հետո), այս 
մեքենաները կարող են աշխատել առանց մաքոքի 

- մեքենաներ պարկերի վրայի անցքերը կարելու համար 

- դարձակալող կարի մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են պարկերի 
արտադրության համար, բրդյա վերմակների, գորգերի եզրերի մշակման համար և 
այլն 

- մեքենաներ գեղարվեստական կարի, նախշավոր դարձակարման և վերմակների 
մգդակման համար 

- մեքենաներ գործած հագուստի ծայրերն իրար կարելու համար 

 

Բացառվում է` 

- մեքենաները, որոնք նախատեսված են միայն ասեղնագործության համար (28.94.14) 

- կցակարման կազմարարական հաստոցները (28.99.11) 

- հյուսող-կարող մեքենաները (28.94.14) 

- խաղալիք կարի մեքենաները (32.40.39) 

- 28.94.24 ենթակարգում դասակարգվող կարի մեքենաների մասերը, ասեղները, 
կահույքը, տակդիրները և կափարիչները (28.94.52.300 – 28.94.52.700) 

28.94.24.300 Մեքենաներ կարի, արդյունաբերական, ավտոմատ  
28.94.24.500 Մեքենաներ կարի, արդյունաբերական, բացի ավտոմատներից 
28.94.3 Մորթու, անմշակ կամ մշակված կաշվի վերամշակման համար կամ կոշիկի և այլ 

արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար սարքավորանք 



2182 
 

28.94.30 Մորթու, անմշակ կամ մշակված կաշվի վերամշակման համար կամ կոշիկի և այլ 
արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար սարքավորանք 
 
 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են սարքեր, որոնք նախատեսված են 
մորթիները կամ կաշին դաբաղման նախապատրաստելու համար, սարքավորանք, 
որը նախատեսված է կաշվի և մորթեղենի հետագա մշակման համար, կաշվից և 
մորթուց արտադրատեսակների պատրաստման և նորոգման համար: Որոշ 
մեքենաներ (մակերևույթների հատիկավորման, կտրման, ծակոտման և այլն) կարող 
են օգտագործվել և այլ նյութերի մշակման համար (ստվարաթուղթ, արհեստական 
կաշի, պլաստմասսա և այլն), բայց դասակարգվում են այստեղ, որովհետև 
նախատեսված են, գլխավորապես, կաշվի, մորթու մշակման համար: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մորթիների կամ կաշվի դաբաղման նախապատրաստելու կամ մշակման 
սարքավորանք` օգտագործվում են կաշվի և մորթիների մշակման տարբեր 
հատվածներում (լվացում, նախնական դաբաղում, ներկում, դրվագում և այլն), 
պարունակում են հատուկ վաքեր, թմբուկներ, լվացման մեքենաներ և այլն ու 
մեխանիկական հարմարանքներ` խառնիչներ, պտտվող մեխանիզմներ, կաշվի 
մշակման սարքեր, այդ թվում` 

- բուրդ հեռացնող մեքենաներ` նախատեսված են նախապես քիմիական մշակման 
ենթարկված կաշվից բրդի հեռացման համար 

- մեքենաներ հում կաշվի մորթափառի մորթափառազերծման, ճարպի և այլն 
հեռացման համար 

- մուրճավոր մեքենաներ և գլանային հարվածային մեքենաներ, որոնց մուրճերը կամ 
պտտվող ակոսավոր գլանները մշակում են բուրդը լվացման, դաբաղման, յուղով 
լվացման կամ ներծծման ընթացքում 

-մեքենաներ մորթիների կամ մշակված կաշվի ձգման համար, ծակոտիների բացման, 
ծալքերի և այլ անհարթությունների վերացման համար, մորթափառազերծման 
մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են կաշվի հակառակ երեսի (մորթափառի) 
հարթեցման, օտար առարկաների հեռացնելու համար, մեքենաներ կաշվի 
փափկեցման և տրորման համար` կաշին ենթարկվում է խցանով կամ ռետինով 
պատած գլանների ճնշմանը 

- տափակիչ մեքենաներ` կաշվի մակերևույթը մշակվում է մուրճերով, որոնց միջոցով 
հեռացվում է կաշվի վրայի փոշին, կեղտը, ավելորդ խոնավությունը և 
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վերականգնվում է նրա մակերևույթի հատիկավոր բնույթը 

- մուրճավոր մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են կաշվի խտությունը, ամրությունը 
բարձրացնելու կամ հարթեցնելու համար 

- կտրող կամ բաժանող մեքենաներ, որոնց միջոցով կաշին բաժանվում է շերտերի 
կամ հավասարեցվում է նրա հաստությունը 

- հղկիչ մեքենաներ` կաշվի մակերևույթին տալիս են անհարթ տեսք խավոտություն 
ստանալու համար  

- գզիչ մեքենաներ` կաշին մաքրում են և նրա մակերևույթին, անհարթություն 
ստանալուց հետո, տալիս են խավոտության ավելի մեծ տպավորություն (էֆեկտ) 

- մեքենաներ մշակված կաշվի փայլեցման համար` կաշին փայլեցնում են ագաթով 
կամ ագաթե կամ ապակե հոլովակներով 

- մեքենաներ կաշվի մակերևույթին հատիկավորություն փոխանցելու համար 

- մեքենաներ մորթիների մշակման համար` նախնական դաբաղումից և վերը նշված 
մեքենաներով դաբաղունից հետո, տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են նաև 
մորթիների մշակման մեքենաներ` մորթիների երկարությունը հավասարեցնելու 
համար, երկար մազերը հեռացնելու, սանրելու, մաքրելու և ներկելու համար և այլն 

- մեքենաներ կոշիկի պատրաստման և նորոգման համար և մորթուց կամ կաշվից 
պատրաստված ուրիշ արտադրատեսակների (ձեռնոցներ, բաճկոններ, պայուսակներ, 
գրքի կազմեր, ճամպրուկներ և այլն), այդ թվում` 

- մեքենաներ բարակ շերտի կտրման համար կամ կաշվի կտորներն իրար կարելուց 
կամ կպցնելուց առաջ, եզրերի կամ ուրիշ մասերի շեղատման համար 

- մեքենաներ կաղապարահատման համար մշակված կաշվի, օրինակ կոշիկների, 
ձեռնոցների, գոտիների համար և այլն, հիմնական տեսակներն են 
ժապավենադանակավոր մեքենաները և բռնցքավոր մամլիչները, որոնք 
օգտագործում են կտրիչներ  

- սորատող մեքենաներ` օգտագործվում են կաշվե արտադրատեսակների 
զարդանախշման համար 

- ծակող մեքենաներ` օգտագործվում են կաշվի մեջ անցքեր բացելու համար, կաշին 
կարելու համար 

- մեքենաներ կոշիկի արտադրության համար` այդ թվում մեքենաներ ակոսների 
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կտրման համար (ակոսները կտրվում են կարերը տեղավորելու համար), մեքենաներ 
ակոսների բացման և կարից հետո դրանց փակման համար, մեքենաներ պրկման և 
առձգման, որոնք նախատեսված են կոշիկի վերնամասը կաղապարի վրա ձգելու 
համար, կոշկատակի հետ սոսնձելու համար, հետագա վերջնական ամրացման 
համար, մեքենաներ զարդերիզի նախանշման, հետագայում կար տալու համար, 
մեքենաներ կոշկատակի արտաքին ու ներքին մասերի հավաքման համար և կոշիկի 
վերին մասի (կաղապարի վրա հավաքված), միմյանց ժամանակավոր կարման 
համար, հետագա վերջնական հավաքման նպատակով 

- մեքենաներ գամման, փայտյա կոշկակարի մեխերով ամրացման համար, 
կոշկատակերի արտաքին և ներքին մասերի և կոշիկի վերին մասի կամ կոշկատակին 
կրունկի ամրացման համար  

- մեքենաներ դրվագման, հարթեցման կամ կոշկատակերի և կրունկների 
մաքրամշակման համար 

- ողորկման և դրվագման մեքենաներ, որոնք բաղկացած են մի շարք ողորկող 
քարերից, ողորկման խոզանակներից ու մահուդից և օգտագործվում են կոշկատակի 
վերջնամշակման համար և այլն, տվյալ ենթակարգում ներառվում են նաև համանման 
մեքենաներ կոշիկի նորոգման համար 

- մեքենաներ կոշիկի ձգման համար  

 

Բացառվում է` 

- 28.94.24 ենթակարգի կարի մեքենաները 

- չորացնող մեքենաները (28.94.22.700 կամ 27.51.13) 

- փայլարդիչ մեքենաները (28.29.42.300) 

- կենտրոնախույս չորանոցները (28.94.23) 

- փոշարարման եղանակով ներկիչ մեքենաները, լաքապատման մեքենաները և այլն 
(28.29.22) 

- ցցամազերի հեռացման համար մեքենաները, օգտագործվում են սպանդանոցներում 
(28.93.17) 

- ընդհանուր նշանակության մամլիչները (28.99.20) 
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- մորթիների և կաշվի չափման համար մեքենաները (26.51.66) 

- կոշիկի կաղապարները, դասակարգվում են ըստ պատրաստման նյութի  

- - կոշիկի մաքրման և կոշիկների վրա անցքերի ամրացման համար ավտոմատ 
մեքենաները (28.99.20)  

28.94.30.300 Սարքավորանք մորթիների կամ կաշվի նախապատրաստման, դաբաղման և 
մշակման համար  

28.94.30.500 Սարքավորանք կոշիկի արտադրության կամ նորոգման համար 
28.94.30.700 Սարքավորանք մորթուց կամ կաշվից արտադրատեսակների (բացի կոշիկից) 

արտադրության կամ նորոգման համար 
28.94.4 Կարի մեքենաներ, կենցաղային 
28.94.40 Կարի մեքենաներ, կենցաղային 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կենցաղային կարի մեքենաներ և դրանց գլխիկները, որոնք բավարարում են 
հետևյալ պահանջներին` լինում են միայն փակ կութի (նախանշող կութ, «բեկյալ» 
կարագիծ, գեղազարդային կութ), աշխատում են երկու թելով, որոնցից մեկն անց է 
կացվում ասեղի մեջ, մյուսը մաքոքով ձգվում է ներքևից, կարի մեքենայի գլխիկի 
քաշը չի գերազանցում 16 կգ-ը (առանց շարժիչի) կամ 17 կգ-ը (շարժիչի հետ միասին), 
ընդ որում չհամալրված գլխիկները դասակարգվում են ինչպես համալրվածները): 

 Կարի մեքենայի գլխիկը, շարժիչի հետ միասին ներկայացնում է մեքենայի 
աշխատանքային մարմին` ասեղի շարժաբերի, մաքոքային մեխանիզմ պարունակող 
հիմքի (սեղմող թաթիկի շարժաբերի հետ միասին) հետ միասին: 

 - մեքենաներ ձեռքի կամ ոտքի շարժաբերով 

- մեքենաներ, որոնք ներառում են 120 Վտ-ից ոչ ավել ելքային հզորության 
էլեկտրաշարժիչ 

- մեքենաներ, որոնք ներկայացված են առանց էլեկտրաշարժիչի, 16 կգ-ից ոչ ավել 
կշիռ ունեցող գլխիկով 

- կարի մեքենաներ «օվերլոկ» կամ «սարժային», որոնցում ներկառուցված է 120 Վտ-
ից ոչ ավել հզորության էլեկտրաշարժիչ, աշխատում են երեք, չորս կամ հինգ 
թելերով, հանդերձավորված են գլխիկներով, որոնց կառուցվածքը հնարավորություն է 
տալիս աշխատել փակ կութերից տարբեր կութերով, նախատեսված են կենցաղում 
օգտագործելու համար, աշխատանքային արագությունը չի գերազանցում 1500 կութ 
րոպեում 
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- ձեռքի կարի մեքենաներ, որոնք սնվում են էլեկտրական մարտկոցներից և կարում 
են մեկ թելով, շղթայական կութերով  

 

Բացառվում է` 

- շրջանակները, սեղանները, կափարիչները, ներառյալ ոտնակային մեխանիզմը, 
որոնք գլխիկի մաս չեն կազմում 

- կարի մեքենաները, որոնք նախատեսված են հատուկ գործողություններ կատարելու 
համար, օրինակ լիքը պարկերի կարը, մերակների գցումը (28.94.24) 

- ասեղները, կահույքը, տակդիրները կարի մեքենաների և նրանց մասերը (28.94.52) 

28.94.40.000 Կարի մեքենաներ, կենցաղային 
28.94.5 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցների և մանող մեքենաների, այլ 

մանածագործական և կարի արտադրության, կաշվի մշակման համար մեքենաների 
մասեր և պարագաներ 

28.94.51 Մանածագործական (ջուլհակային) հաստոցների և մանող մեքենաների մասեր և 
պարագաներ 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են 28.94.11 – 28.94.14 ենթակարգերում 
դասակարգվող ջուլհակային հաստոցների և մանող մեքենաների մասեր: 

 Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասրարաններ, մասրաները հինման ընթացքում պահելու համար  

- իլիկներ և բանկաբրոշներ մանման շրջանակների համար 

- կենտրոնախույս պահեստարաններ (Թորհեմի բլոկներ), հաճախ պլաստմասսայից, 
որոնց մեջ արհեստական թելը կան մանվածքը հավաքվում են խիտ ձևերով 

- սանրեր սանդերքագզիչ մեքենաների համար, իջնող սանրեր (տուփերում 
օգտագործվող ասեղնավոր թիթեղներ) 

- ասեղնավոր ատամներով մահուդ ասեղնավոր ժապավենի համար (ներառյալ 
«եզրեր» կոչվող նեղ թիթեղները) և ասեղնավոր պողպատյա ժապավեններ (սղոցաձև) 

- շրջանային աղեղիկներ, բաց օղեր, որոնք դրվում են մանածային շրջանակի 
մանման օղի վրա, ոլորում ապահովելու համար, որն անհրաժեշտ է մանվածքի 
կազմավորման համար  

- ծայրոցներ (ներառյալ թանկարժեք մետաղներից պատրաստվածները) ճնշիչներ և 
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այլն արհեստական թելքերի կամ թելերի արտաքաշման համար,  

- ուղղորդիչներ թելերի համար 

- հենքի ձողեր 

- ջուլհակային հաստոցների սանրեր, ներառյալ կարգավորվող, լայնացող սանրերը, 
որոնց միջոցով իրականացվում է յուրաքանչյուր գծի միջնաթելի բաբախումը 
նախորդի նկատմամբ 

- շրջանակներ, որոնց վրա հավաքվում են ջուլհակային հաստոցների գլխիկները 

- մաքոքներ 

- մետաղական ազբիկներ, ղեկավարող հանգույցներ ունեցող ձողիկի կտորներ, 
որոնցով անցնում է հենքի թելը, ազբիկների մետաղական կապեր, որոնք ազբիկների 
շրջանակները միացնում են բարձրացնող մեխանիզմի հետ 

- բարակ մետաղական բեռներ, որոնք վերևի ծայրին հանգույց ունեն, ջուլհակային 
հաստոցի յուրաքանչյուր ազբիկի կապը ամրացնելու համար 

- ասեղնավոր մեկուսատախտակներ, հատակի մեկուսատախտակներ կամ 
ծակատված մեկուսատախտակներ (փայտ կամ ռետինացված ֆիբր), որոնք 
օգտագործվում են ժակքարդային կամ համանման մեքենաների հետ 

- ժակքարդային կեռիկներ, հատուկ, փակվող կեռիկներ, որոնք օգտագործվում են 
ժակքարդային մեքենաներում ժակքարդային մեխանիզմների արկատային քուղը 
ազբիկների կապերին միացնելու համար 

- շյուղեր և կեռիկներ հյուսող մեքենաների համար, ատամնավոր շյուղեր, արձակող 
մեքենաների շյուղեր, կախովի շյուղեր, որոնք ունեն մեկ կամ մի քանի լեզվակներ, 
ակոսավոր շյուղեր, խողովակային շյուղեր, հելունակարային շյուղեր կամ կեռեր 
հելունակար ասեղնագործման մեքենաների համար 

- ասեղատարներ, սանրեր, ասեղատարների թիթեղներ և այլն շղարշի, ժանյակների 
պատրաստման մեքենաների, ասեղնագործական մեքենաների համար 

- սողանիկներ հյուսող մեքենաների համար 

- դուրս ձգող ականոցներ պլաստմասսայից 

- մաքոքներ ջուլհակային հաստոցների, ասեղնագործման մեքենաների և ցանցեր 
պատրաստող մեքենաների համար 
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- թիթեղներ հյուսող մեքենաների համար (արգելակման, ձևավորման, իջեցնող, 
սանրաձև, երկու եզրանի, թելի ուղղորդման,փոխանցման, ժակքարդային կարի), 
պատրաստված են բարակ պողպատից (0,1 – ից մինչև 2 մմ հաստության), տարբեր 
ուրվագծերով, ինչը շյուղերին թույլ է տալիս ասեղնագործել և այլն 

- հարմարանքներ մերակների ձևավորման համար (ալիքներ, ալիքների 
ուղղորդիչներ, կառուցվածքային դանակներ, ձգող մեխանիզմներ, հրիչներ, 
վարսոցներ) 

- ոլորման ձողիկներ (հենքի), բաժանված ձողիկներ և ձողերի ճոռեր, արգելակման 
սարքեր և ավտոմատ, հոլովակային ձողերի կարգավորիչներ 

- թիթեղներ և կեռիկներ կախոցների դանակների և սանրերի ատամների 

- ձևանմուշներ հյուսող մեքենաների համար 

- մաքոքային տուփեր 

- մետաղական տարրեր, որոնք օգտագործվում են ջուլհակային հաստոցներում, 
մերակների ձևավորման համար, ներառյալ տարրեր կտրող հատվածով 

- կեռիկներ հելունակարային ասեղնագործող մեքենաների համար, առանց մաքոքի 

- ասեղնավոր թիթեղներ մանածագործական մեքենաների համար, սահող թիթեղներ, 
բռունցքներ և թիթեղներ ուղղագիծ հյուսման մեքենաների համար, ասեղնավոր 
բռունցքներ և ասեղնավոր գլաններ շրջանաձև հյուսքի մեքենաների համար 

- շյուղեր մեքենայական արտադրության շղարշների և ժանյակների մեքենաների 
համար, կեռիկներ ցանց պատրաստող մեքենաների համար 

- ասեղնագործման շյուղեր (ասեղներ), և ասեղնագործման մեքենաների շրջանակներ 

- իլեր հյուսվածքապատման մեքենաների և մասրային մեքենաների համար 

- արգելակիչ սարքեր թելերի համար, սանրեր հինող մեքենաների և գործվածքի 
չափերը որոշող մեխանիկական մեքենաների համար 

- ասեղներ (շյուղեր), թիթեղներ, դանակներ և նախշավոր գործման համար 
նախատեսված հորիզոնական, լայնակի թիթեղներով շրջանակներ ջուլհակային 
հաստոցների սայլակների և ժակքարդային մեխանիզմների համար 

- տուփեր (բարձրացվող, պտտվող տուփեր) մաքոքների ավտոմատ փոխարինման 
համար 
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- տուփեր, մանվածքի կամ թելի մասրաների ավտոմատ փոխարինման համար  

- անկաթիթեղներ գործվածքի հենքի պաշտպանման ավտոմատ հարմարանքների 
համար 

 

Բացառվում է` 

- սայրապանակները, որոնք պատրասված են խեցեղենից (23.44.1) և ապակուց 
(23.19.26) 

- ուղղորդիչները թելերի, որոնք պատրաստված են ապակուց, խեցեղենից (23.19.26, 
23.44.1) և ագաթից կամ ուրիշ թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից 
(36.22.14.500) 

- գլխիկները և ազբիկները մանածագործական մանվածքի կամ կորդի թելի համար 
(17.54.38.500) 

- թղթե կամ ստվարաթղթե ծակաքարտերը ժակքարդային կամ համանման 
մեքենաների համար (17.29.19) 

- ասեղները, որոնք օգտագործվում են կարի մեքենաների մեջ (28.94.52) 

- մանածագործական տուփերը, որոնք դասակարգվում են ըստ պատրաստման նյութի 

- թելաբաժան ձողերը, որոնք օգտագործվում են ջուլհակային հաստոցներում 
թեքության սկիզբը սահմանափակելու համար, դասակարգվում են ըստ 
պատրաստման նյութի 

- մասրաները, թեզանները, կոնական թեզանները, կոճերը և այլն, դասակարգվում են 
ըստ պատրաստման նյութի  

28.94.51.100 Մասեր և պարագաներ մեքենաների, 28.94.11, 28.94.12 ենթակարգերի կամ դրանց 
օժանդակ սարքավորանքի 

28.94.51.300 Իլիկներ, երկմատեր, օղեր և աղեղիկներ 
28.94.51.500 Մասեր և պարագաներ ջուլհակային հաստոցների, 28.94.13 ենթակարգի կամ դրանց 

օժանդակ սարքավորանքի 
28.94.51.700 Մասեր և պարագաներ մեքենաների, տրիկոտաժի կամ վարագուրաշղարշե 

արտադրատեսակների արտադրության համար, 28.94.14 ենթակարգի կամ 
դրանց օժանդակ սարքավորանքի 

28.94.52 Այլ մանածագործական և կարի արտադրության, կաշվի մշակման համար 
մեքենաների մասեր և պարագաներ  
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է մանածագործական մանվածքի, գործվածքի կամ 
մանածագործվածքային արտադրատեսակների մշակման համար, 28.94.21 
ենթակարգում դասակարգվող մեքենաների մասեր: 

 - ասեղներ կենցաղային և արդյունաբերական կարի մեքենաների համար (ծայրին 
թելի անցքով), կցակարիչ մեքենաների (28.99.11 ենթակարգի կազմարարական 
հաստոցների) և 28.94.14 ենթակարգի ասեղնագործական մեքենաների համար 

- սարքավորանք, տակդիրներ և կափարիչներ, այդ թվում դրամց մասերը, հատուկ 
նախատեսված կարի մեքենաների համար (տակդիրներ, որոնք կարող են 
օգտագործվել սեղանի կամ պահարանի տեղ, դրանց մասեր և այլն) 

 

Բացառվում է` 

- տուփերը, որոնք նախատեսված են, հիմնականում, պաշտպանության կամ 
տեղափոխության համար, եթե ներկայացվում են առանձին, դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում 

- հատուկ կոնական մասրաները և կոճերը, որոնք նախատեսված են ներկիչ 
մեքենաների ու սարքերի համար, դասակարգվում են ըստ նյութերի, որից 
պատրաստված են 

- խուզող մեքենաների համար դանակները և կտրիչ գործիքները (25.73.60) 

- խավ կտրող մեքենաների համար էլեկտրական (ստատիկական) մեխանիզմները 
(27.90.12) 

28.94.52.100 Մասեր լվացքի մեքենաների, 28.94.22.300, 27.51.13.300, 27.51.13.500 դիրքերի 
28.94.52.200 Մասեր մանածագործվածքների, գործվածքի կամ մանածագործվածքային 

արտադրատեսակների մշակման մեքենաների, 28.94.21 ենթակարգի 
(բացի 28.94.21.100 դիրքից), 28.94.22.500, 28.94.22.700  

28.94.52.300 Ասեղներ կարի մեքենաների համար  
28.94.52.500 Կահույք, տակդիրներ և կափարիչներ կարի մեքենաների և դրանց մասեր 
28.94.52.700 Մասեր կարի մեքենաների, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.94.52.800 Մասեր սարքավորանքի, կաշվի մշակման համար, 28.94.30 ենթակարգի 
28.94.9 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության համար  

սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.94.99 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության 
համար  սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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28.94.99.000 Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության համար  
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.95 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք 
28.95.1 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք և դրա մասերը 

28.95.11 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք, բացի դրա 
մասերից 
 
 Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
տարբեր նյութերից (փայտ, էսպարտո, ծղոտ, հին ճոպաններ, թղթի թափոն և այլն) 
թաղանթանյութի-թղթազանգվածի պատրաստման համար, անկախ նրանից թե այդ 
զանգվածից թուղթ կպատրաստվի թե այլ բան: Դրանց են պատկանում, նախօրոք 
պատրաստված թղթազանգվածից կամ անմիջապես հումքային նյութերից թուղթ և 
ստվարաթուղթ պատրաստող մեքենաներ, մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
թղթի կամ ստվարաթղթի վերջնամշակման համար:  

 Թղթամշակման որոշ մեքենաներ օգտագործվում են նաև մետաղական 
նրբաթիթեղ, պլաստմասսայի թերթեր, գործվածքներ մշակելու համար, բայց 
դասակարգվում են այստեղ, որովհետև, հիմնականում նախատեսված են թղթի կամ 
ստվարաթղթի մշակման համար:  

- թղթազանգվածի կամ թելքավոր թաղանթանյութերի պատրաստման մեքենաներ, 
այդ թվում`  

- մեքենաներ հումքի նախնական մշակման համար, թղթազանգվածի պատրաստման 
ընթացքում` մեքենաներ լաթերի կտրտման համար, փոշեմաքրիչներ, լվացքի 
մեքենաներ և լաթի տրորիչներ, որոնցում հումքը ջրում կատարում է շրջանաձև 
շարժումներ և խփվում թիավոր անիվին, մեքենաներ ստվարաթղթից կամ թղթի 
թափոնից թղթազանգված ստանալու համար, փխրիչ մեքենաներ կամ 
փոշեմաքրիչներ էսպարտոյի կամ համանման նյութերի համար, հնդկեղեգ 
մանրացնողներ և հատուկ ծղոտակտրիչներ թաղանթանյութի-թղթի 
արդյունաբերության համար, մեքենաներ փայտի տաշեղներ ստանալու համար և 
մեքենաներ թրթռիչային տեսակի, ըստ մեծության, տաշեղների տեսակավորման 
համար, մանրացնող մեքենաներ կոճղափայտի համար, «կոշտ» թելքատիչներ, 
որոնցում, բարձր ճնշման ազդեցության տակ, փայտի տաշեղը ճեղքվում է մինչև 
թելքի աստիճան, որից հետո ճնշումը կտրուկ նվազում է 

- զտիչներ, որտեղ նոսրացված թղթազանգվածն անցնում է մաղերի միջով, դրանց 
վրա թողնելով չմաքրված թելքեր, հանգույցներ, կտորներ, կեղտ և այլն 

- մեքենաներ խոնավության ճզմման համար, որոնցում մեխանիկական մանրիչներից 
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կամ թաղանթանյութի եփման կաթսաներից ստացված փայտի թելքերը խտացվում և 
վերածվում են թերթերի 

- մեքենաներ թելքերի մանրացման համար, ջրի օգնությամբ թղթազանգված 
ստանալու համար` ներառում են ծղոտի մանրացման մեքենաներ և թղթազանգված 
ստանալու ուրիշ սարքեր, աշխատանքային ողավոր անիվներ (Կոլլերի ագրեգատ), 
աղացներ, լվացման աղացներ, մուրճային ջարդիչներ և այլն, բաղկացած են 
բաքերից, որոնցում թելքը խառնվելով ջրի հետ դառնում է թղթազանգված  

- նրբամանրիչներ կոնաձև մարմնով, ներսում պտտվող ձողերով, որոնք փշրում են 
մեծ կտորները կամ թելքերը և թույլ են տալիս, արդեն լավ մանրացված և մշակված 
թելքազանգվածը դուրս թափել 

- մանրիչներ և ջարդիչներ, որոնք մշակում են նախապատրաստված 
թղթազանգվածը, հատուկ օգտագործման թաղանթանյութ ստանալու համար, 
օրինակ` նիտրոթաղանթանյութ ստանալու համար 

- մեքենաներ թղթազանգվածը թղթի կամ ստվարաթղթի անընդհատ թերթերի 
փոխակերպման համար, օրինակ` Ֆորդիների երկարացանց, թղթաստեղծ 
մեքենաները (բարդ մեքենաներ, բաղկացած ընդունիչ խցիկից, թղթի մատուցման 
կարգավորիչներից, ընդունիչ խցիկի արտամղման ճեղքից, որը արտամղված 
թղթազանգվածը բաշխում է լարային ցանցի վրա, թափ տվող մեխանիզմներից, 
ներծծման խցիկից, հարթեցնող հոլովակներից, կտրման մեխանիզմներից, 
գլանափաթեթներ ստանալու սարքերից և այլն) 

- մեքենաներ սալերի արտադրության համար (սովորաբար օգտագործվում են 
ստվարաթղթի արտադրության համար) և կաղապարման մեքենաներ` աշխատանքի 
սկզբունքը նման է նախորդ կետում նկարագրված մեքենաների աշխատանքի 
սկզբունքին, սակայն այստեղ թղթազանգվածը ռեզերվուարից մատուցվում է 
մանրաբջջավոր լարային գործվածքից պատրաստված պտտվող գլանի վրա, որից 
հետո այն տրվում է թաղիքե ժապավենի վրա, սեղմող հոլովակներին և վերջապես 
ընկնում չորացնող հոլովակների տակ, արդյունքում ստացվող թուղթը կամ 
ստվարաթուղթը լինում են կամ անընդհատ շերտով կամ թերթերի տեսքով (որոշ 
մեքենաներում ստվարաթղթի թերթերը ստացվում են թղթազանգվածի շերտերից, 
հոլովակի շրջանաձև շարժումների հետևանքով, երբ ստացվում է անհրաժեշտ 
հաստություն, կտրվում է թերթի ձևով, ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով), այս 
տեսակի մեքենաներն օգտագործվում են նաև անկիզաքարի (ասբեստի) կամ 
ասբոցեմենտի սալերի արտադրության համար 

- մեքենաներ բազմաշերտ թղթի կամ ստվարաթղթի արտադրության համար` 
բաղկացած են մի քանի համակցված սարքերից, որոնք նախատեսված են 
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թղթազանգվածից թերթեր ստանալու համար կամ մեքենաների մարտկոցներից, 
թերթերի և սալերի արտադրության համար կամ դրանց զուգորդությունից 
(թղթազանգվածի տարբեր շերտեր, խոնավ վիճակում դարսվում են իրար վրա, 
առանց սոսնձանյութերի) 

- մեքենաներ ստուգման համար թղթի նմուշների պատրաստման` ոչ մեծ մեքենաներ, 
որոնք երբեմն կոչվում են «նմուշների ընտրության մեքենաներ» և օգտագործվում են 
թղթի արտադրությունում հսկում իրականացնելու համար 

- մեքենաներ թղթի կամ ստվարաթղթի վերջնամշակման համար` փաթաթող 
մեքենաներ, որոնց որոշ տեսակներում, միաժամանակ կատարվում են թղթի ձգման և 
հարթեցման գործողություններ և ստատիկական էլեկտրականության հանման 
գործողություն, մեքենաներ (ոչ փայլարդիչ), որոնք նախատեսված են, տարբեր 
նյութերով (ռետին, լաք, արծն, մետաղական փոշի, մոմ և այլն) արտաքին 
մակերևույթը պատելու համար, մեքենաներ, լուսանկարչական թղթի կամ 
պատճենահանման, գունանյութային թղթի ստացման համար, մեքենաներ թղթի վրա 
մանածագործական, խցանային կաղնու կեղևից, փայլարից և այլն պատվածք 
ստանալու համար, մեքենաներ թղթից պատի պաստառների ստացման համար 

- մեքենաներ թուղթը կամ ստվարաթուղթը յուղով, պլաստիկ զանգվածներով 
տոգորման համար, մեքենաներ բիտումով տոգորված թղթի կամ գուդրոնացված 
թղթի ստացման համար 

- մեքենաներ թղթի փայլեցման համար, հղկանյութային կամ հարվածային եղանակով 

- մեքենաներ թղթի տողագծման համար` կատարվում է փոքր սկավառակների կամ 
ծայրերի միջոցով, (ներկը տրվում է որոշակի չափերով) 

- մեքենաներ թղթի խորշոմավորման համար, հանդերձված են քերիչներով (քերան), 
որոնք հեռացնում են թղթի ավելորդ շերտը և թուղթը սեղմում տաքացնող գլանին 

- մեքենաներ թղթի խոնավացման համար, երբ թղթի կամ ստվարաթղթի 
մակերևույթը ենթարկվում է խոնավ օդի ազդեցությանը 

- մեքենաներ հատիկավոր և դրոշմազարդ թղթի պատրաստման համար 

- մեքենաներ ծալքավոր թղթի ստացման համար, որը հաճախ համակցվում է 
բազմաշերտ թղթի ստացման սարքերի հետ 

- մեքենաներ մագաղաթային դրվագման համար 

  Վերը նշված բարդ մեքենաները ներառում են որոշակի մեքենաներ, որոնք 
դասակարգվում են ուրիշ խվբավորումներում (28.29.12 դիրքի զտիչներ, 28.29.32 
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ենթակարգում դասակարգվող փայլարդիչներ,28.95.11 դիրքի կտրիչ մեքենաներ և 
այլն), սակայն դասակարգվում են տվյալ դիրքում, երբ մաս են կազմում բարդ 
մեքենաների: 

 29.55.11.130 - 29.55.11.800 ստորադիրքերում դասակարգվում է կտրելու 
համար օգտագործվող լրիվ տեխնիկան, բացի կազմարարական տեխնիկայից, 
թղթազանգված պատրաստող, թուղթ և ստվարաթուղթ նախապատրաստող բոլոր 
մեքենաները, սկսած անհրաժեշտ լայնությամբ կտրող կամ արդյունաբերական 
թերթերի չափերով կտրող մեքենաներից, վերջացրած մեքենաներով, որոնք 
օգտագործվում են տարբեր արտադրատեսակներ պատրաստելու համար (որոշ 
մեքենաներ կարող են հանդերձվել տպող սարքերով, օրինակ` թղթե պայուսակներ 
կամ ծալվող տուփեր պատրաստող մեքենաները, նշված մեքենաները դասակարգվում 
են այստեղ, եթե տպագրությունը դրանց հիմնական նշանակությունը չէ):  

- կտրող մեքենաներ և մեքենաներ թղթի հակեր կտրելու համար (ներառյալ 
բազմադանակ կտրող մեքենաները), թերթեր կտրելու համար, որոնց թվում են 
գլանափաթեթ, հակեր կտրող մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են թուղթ 
պատրաստող մեքենաների հետ, մեքենաներ գրքի բլոկների կամ գրքույկների 
եզրահատման համար, մեքենաներ ցուցիչներ կտրելու, գրքի բլոկների անկյունները 
հատելու համար  

- «գիլյոտիններ» և հարմարանքներ լուսանկարչական թուղթ կտրելու համար  

- երկայնակի կտրող և լայնակի կտրող մեքենաներ` թղթի անընդհատ շերտերից, 
լայնակի կամ երկայնակի կտրումով ստանում են որոշակի չափերի թերթեր 

- գիլյոտինային թուղթ կտրող մեքենաներ, որոնք թղթի հակը կտրում են մի սայրով, 
իսկ սեղանի վերևում տեղադրված ձողը գործողության ընթացքում ամուր պահում է 
թուղթը  

- միադանակ և պտտվող սեղանով մեքենաներ, որոնք նախատեսված են գրքի 
բլոկների եզրահատման համար, ընդ որում բլոկները շրջվում են 900-ով, առաջին և 
երկրորդ հատումից հետո  

- եռադանակ մեքենաներ, որոնցում դանակները տեղադրված են 900-ի տակ միմյանց 
նկատմամբ և օգտագործվում են գրքի բլոկների եզրահատման համար, ընդ որում 
երկու դանակները, միաժամանակ, կտրում են բլոկի վերևի ու ներքևի եզրերը, իսկ 
հետո, երրորդ դանակը կտրում է կողքի եզրը կամ հակառակը 

- փաթաթող սարքեր` թուղթը կտրում են երկայնակի, պահանջվող լայնության 
շերտերի և փաթաթում այն  
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- մեքենաներ թերթերի, քարտեզների և այլն հարթեցման համար և դարսման 
կարգավորված հակերի տեսքով 

- սորատիչ մեքենաներ, ներառյալ գծով սորատող մեքենաներ դրոշմաթղթի, 
զուգարանի թղթի և այլն ստանալու համար 

- մեքենաներ թղթե փաթեթների պատրաստման համար (կտրելու, ծալելու, սոսնձելու 
համար և այլն) 

- մեքենաներ ստվարաթղթի կտրատման, փակուցման կամ ակոսատման` տուփեր, 
արկղեր, քարտարաններ և այլն պատրաստման համար 

- մեքենաներ պիտակների, ժանյակային նախշերով թղթերի, պատուհանով ծրարների 
և այլն կտրատման համար 

- մեքենաներ ծալման համար 

- մեքենաներ ծխախոտի թղթի կտրման, ծալման, դարսման և փաթեթավորման 
համար  

- մեքենաներ թղթե պայուսակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ ստվարաթղթից ծալվող տուփերի և արկղերի պատրաստման համար 

- մեքենաներ տուփերի և համանման արտադրատեսակների կարման համար 

- այլ մեքենաներ ստվարաթղթից տուփերի և արկղերի պատրաստման համար 

- փաթաթող մեքենաներ թղթի խողովակների, հոլովակների, պարկուճների և այլն 
արտադրության համար 

- թղթյա բաժակների, անոթների կաղապարման համար մեքենաներ, որոնք 
համակցվում են, սովորաբար, միացնող, սոսնձող սարքերի հետ 

- մեքենաներ թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից արտադրատեսակների 
կաղապարման համար (ձվի փաթեթավորման կաղապարներ, հրուշակեղենի տուփեր, 
խաղալիքների տուփեր և այլն), չնայած որ սրանք հանդերձավորված են լինում 
տաքացնող սարքերով  

 Որոշ մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են նաև պլաստմասսայի, բարակ թերթավոր 
մետաղներից արտադրատեսակներ պատրաստելու համար (պարկեր պատրաստելու, 
կտրելու, ծալելու համար և այլն), դասակարգվում են այստեղ, եթե օգտագործվում են, 
հիմնականում, թղթից կամ ստվարաթղթից արտադրատեսակներ պատրաստելու 
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համար: 

 

Բացառվում է` 

- ցանկացած տեսակի մեքենաները և հարմարանքները, որոնք օգտագործվում են 
լուսանկարչական և կինեմատոգրաֆիական լաբորատորիաներում, 
կինոժապավենների կտրատման համար (26.70.16) 

- 28.99.11.100 ստորադիրքում դասակարգվող էջերի ծալման մեքենաները 

- հասարակ լարա-կարման մեքենաները, որոնք հավասարապես կարող են 
օգտագործվել կազմարարական գործում կամ տուփերի պատրաստման համար 
(28.99.11) 

- հասարակ մեխանիկական կամ օդաճնշական մամլիչները (28.99.20) 

- չորացնող խցերը ստվարաթղթից արտադրատեսակների չորացման համար 
(28.99.31) 

- փաթեթավորման մեքենաները, օրինակ` շոկոլադի, որոնք արտադրում են 
ստվարաթղթից տուփեր և տպագրում են նրանց վրա (28.29.21) 

- ստվարաթղթից մատրիցաների պատրաստման համար մամլիչները և տպատառերի 
հավաքման համար մեքենաները, որոնք ղեկավարվում են թղթե սորատաժապավենի 
միջոցով (28.29.21) 

- մամլասալային տպագրական մեքենաները, ներառյալ տպագրական մեքենաները, 
որոնք տպագրում են առանց ներկի (28.99.1) 

- թղթե շերտեր ոլորող մեքենաները, թղթե թելեր ստանալու համար (28.94.12) 

- ժակքարդային ժապավենների համար ծակահանող մեքենաները (28.94.15) 

- ասեղաժապավենի կամ սորատած ժապավենների արտադրության համար 
մեքենաները (28.94.24) 

- սորատաքարտերը, փաստաթղթերը սորատող մեքենաները, թուղթ ոչնչացնող 
մեքենաները, որոնք օգտագործվում են գրասենյակներում, փաստաթղթեր 
ոչնչացնելու համար (26.20.12) 

- անցքերի ամրացման համար մեքենաները, օրինակ պիտակների վրա և 
մեքենաները, որոնք նախատեսված են թղթե բաժակների, անոթների, սուզման 
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եղանակով մոմապատման համար (28.99.39) 

Բացառվում է` 

- 28.99.1 կարգի տպող մեքենաները  

- կենտրոնախույս սկզբունքով աշխատող զտիչները (28.29.12) 

- 28.29.42 ենթակարգի փայլարդիչները  

- մեքենաները, որոնք նախատեսված են վերոհիշյալ նպատակների համար, բայց 
մշակում են ոչ թե թղթի կամ ստվարաթղթի թերթեր, այլ դրանցից պատրաստված 
արտադրատեսակներ, օրինակ` թղթի բաժակները մոմով պատող մեքենաները 
(28.99.20) 

- թղթե կամ սավարաթղթե արտադրատեսակները, օրինակ` բաժակներ, տուփեր, 
բեռնարկղեր և այլն արտադրող մեքենաները (28.95.11) 

- թղթի կամ ստվարաթղթի թերթերի հետ աշխատող մեքենաները, որոնց 
արտադրանքը չի դասակարգվում որպես թուղթ կամ ստվարաթուղթ, օրինակ` 
հղկանյութով պատած թուղթ կամ լուսանկարչական թղթեր (28.99.20) 

- կաթսաները լաթերի, էսպարտոյի, ծղոտի և այլն համար, կաթսաները, որոնք 
նախատեսված են փայտազանգվածի քիմիական մշակման համար, ջերմային 
գոլորշու խցերը և այլ չորացնող կայանքները (29.56.22) 

- ջրաշիթային կեղևահան սարքերը (28.29.22) և կեղևահան հաստոցները (28.49.12 
կամ 28.99.20)  

- թափահարող, ձգող և ապաթելքավորող մեքենաները (28.94.11.300 – 28.94.11.700) 

- ֆիբրի արտադրության համար մեքենաները (28.96.10) 

- մեքենաները, որոնք նախատեսված են թղթի, գործվածքի, փայտի վրա և այլն 
հղկանյութով պատման համար (28.99.20) 

28.95.11.100 Սարքավորանք թղթազանգվածի արտադրության համար, թղթի և ստվարաթղթի 
արտադրության ու վերջնամշակման համար 

28.95.11.130 Սարքավորանք թղթազանգվածի արտադրության համար, թաղանթաթելքային 
նյութերից  

28.95.11.150 Սարքավորանք թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար 
28.95.11.170 Սարքավորանք թղթի և ստվարաթղթի վերջնամշակման համար 
28.95.11.300 Սարքավորանք թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից 

արտադրատեսակների արտադրության համար, ներառյալ կտրող մեքենաներ 
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28.95.11.330 Հաստոցներ համակցված, երկայնակի կտրիչ և գլանափաթեթների փաթաթման 
թղթի կամ ստվարաթղթի համար 

28.95.11.350 Մեքենաներ երկայնակի կտրիչ և լայնակի կտրիչ, թղթի կամ ստվարաթղթի 
համար, այլ 

28.95.11.370 Մեքենաներ թղթահատ գիլյոտինային 
28.95.11.400 Մեքենաներ կտրիչ, թղթի կամ ստվարաթղթի համար, այլ 
28.95.11.430 Մեքենաներ եռադանակ եզրահատման համար գրքերի բլոկների 
28.95.11.450 Մեքենաներ կտրիչ թղթի կամ ստվարաթղթի համար, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
28.95.11.500 Մեքենաներ թղթից կամ ստվարաթղթից մեծ և փոքր պարկերի և ծրարների 

պատրաստման համար 
28.95.11.600 Մեքենաներ ստվարաթղթե տուփերի, արկղերի և համանման արտադրատեսակների 

պատրաստման համար 
28.95.11.700 Մեքենաներ թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից արտադրատեսակների 

կաղապարման համար 
28.95.11.800 Սարքավորանք թղթազանգվածի, թղթի կամ ստվարաթղթի արտադրության համար  
28.95.12 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի հետևյալ մասեր` 
ատամնավոր գլաններ էսպարտոյի փխրեցուցիչների համար, աղացներ, հենասալեր 
և զոլակներ քրքրիչ մեքենաների համար, գաուչ-գլաններ, ներծծման տուփեր, 
կաղապարման մեքենաների հոլովակների լարային ցանցեր, դենդիրոլներ:  

 

Բացառվում է` 

- գլանների թաղիքե պատվածքները և անընդհատ ժապավենները, որոնք 
պատրաստված են մանածագործական նյութերից, այդ թվում` թաղիքից (13.96.16) 

- աղեղիկները, հղկիչ քարերը, հենակային սալերը, բազալտից, լավայից կամ բնական 
քարերից աղացները (23.91.11 կամ 23.99.19) 

- ողորկիչ հաստոցների համար չագուցավորված ագաթները (32.12.11) 

- պղնձի կամ բրոնզի լարից գործված անընդհատ ժապավենները (25.93.13) 

- մեքենաների համար դանակները և սայրերը (25.73.60) 

- փայլարդիչների համար գրտնակները (28.29.42) 
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28.95.12.300 Մասեր սարքավորանքի թղթազանգվածի արտադրության համար, 
թաղանթաթելքային նյութերից 28.95.11.130 դիրքի, 

28.95.12.500 Մասեր սարքավորանքի թղթի և ստվարաթղթի արտադրության և վերջնամշակման 
համար, 28.95.11.100 դիրքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, բացի  
28.95.11.130 դիրքի 

28.95.12.700 Մասեր սարքավորանքի թղթազանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից 
արտադրատեսակների արտադրության համար, ներառյալ մասեր սարքավորանքի, 
28.95.11.300-900 ենթակարգի (բացի 28.95.11.100 դիրքից) կտրիչ մեքենաների 
համար 

28.95.9 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.95.99 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

28.95.99.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.96 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանք  
28.96.1 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից արտադրանքի 

արտադրության սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.96.10 Ռետինի և պլաստմասսայի  մշակման համար կամ այդ նյութերից արտադրանքի 

արտադրության սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են մեքենաներ, որոնք նախատեսված են 
ռետինի կամ պլաստիկ նյութերի մշակման համար կամ այս նյութերից 
արտադրատեսակների արտադրության համար և ներառված չեն 29 հատվածի ուրիշ 
խմբավորումներում:  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լցակաղապարող մեքենաներ դողերի և ռետինից կամ պլաստիկ նյութերից այլ 
արտադրատեսակների կաղապարման համար 

- մեքենաներ դողի օդախցիկի վրա պտուկի անցք կտրելու համար 

- հատուկ պարուրակահան մեքենաներ և սարքեր ռետինե արտադրատեսակների 
վրա փորագրման համար 

- մամլակաղապարներ ռետինի կամ պլաստիկ նյութերի համար 

- հատուկ մամլիչներ ճնշման տակ ձուլելու համար, ջերմապլաստիկ նյութերի 
օգտագործմամբ 
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- մամլիչներ ձայնասկավառակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ ֆիբրի արտադրության համար 

- էքստրուդերներ 

- մեքենաներ ռետինե ներբանների և կրունկների հեռացման համար, օգտագործվում 
են կոշիկի արդյունաբերության մեջ, բայց նախատեսված չեն կաշվի և մորթու հետ 
աշխատելու համար 

- մեքենաներ պենոպլաստի, փրփրառետինի կամ լատեքսային փրփրառետինի և 
համանման նյութերից բլոկների կտրտման համար, որոնք աշխատանքի ընթացքում 
օգտագործում են ժապավենային դանակներ կամ սղոցներ 

 

Բացառվում է` 

- մամլիչ-կաղապարները (23.20.14.500, 23.99.15.700 – 23.99.15.900) 

28.96.10.100 Մեքենաներ ներարկալցակաղապարող, ռետինի կամ պլաստմասսայի 
արտադրության համար 

28.96.10.300 Էքստրուդերներ ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և դրանցից 
արտադրատեսակների պատրաստման համար 

28.96.10.400 Մեքենաներ փչովի ձուլման ռետինի և պլաստմասսայի 
28.96.10.500 Մեքենաներ վակուումային ձուլման և ջերմակաղապարման համար, ռետինի 

կամ պլաստմասսայի 
28.96.10.600 Մեքենաներ ձուլման կամ վերականգնման օդաճնշական դողերի պահպանաշերտի 

կամ օդաճնշական դողերի օդախցիկների ձուլման կամ ուրիշ տեսակի 
կաղապարման համար 

28.96.10.700 Մամլիչներ և սարքավորանք այլ, ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման կամ 
կաղապարման համար 

28.96.10.730 Մամլիչներ ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման կամ կաղապարման համար 
28.96.10.750 Սարքավորանք այլ, բացի մամլիչներից, ռետինի կամ պլաստմասսայի ձուլման կամ 

կաղապարման համար 
28.96.10.800 Մեքենաներ և սարքավորանք փրփրապլաստից արտադրատեսակների 

արտադրության համար 
28.96.10.820 Մեքենաներ ռեակցունակ խեժերի մշակման համար, փրփրապլաստից 

արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 
28.96.10.840 Մեքենաներ և սարքավորանք փրփրապլաստից արտադրատեսակների 

արտադրության համար, այլ 
28.96.10.900 Մեքենաներ և սարքավորանք ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և դրանցից 

արտադրատեսակների արտադրության համար, այլ 
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28.96.10.910 Սարքավորանք մանրացման համար, ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և 
դրանցից արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

28.96.10.930 Խառնիչներ, մեքենաներ խառնիչ, ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և դրանցից 
արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

28.96.10.950 Մեքենաներ կտրիչ, ջարդիչ կամ քերթիչ, ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և 
դրանցից արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործվող 

28.96.10.970 Մեքենաներ և սարքավորանք ռետինի կամ պլաստմասսայի մշակման և դրանցից 
արտադրատեսակների արտադրության համար, այլ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

28.96.2 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից արտադրանքի 
արտադրության համար սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
մասեր 

28.96.20 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից արտադրանքի 
արտադրության համար սարքավորանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է 28.93.17, 28.99.20.500 – 28.99.20.780 ենթակարգում 
և ստորադիրքերում դասակարգվող մեքենաների և սարքավորանքի մասեր, ինչպես 
նաև կաղապարներ, եթե դրանք չեն ներառվել որևէ ուրիշ խմբավորումներում, 
մասնավորապես 23.73.50 ենթակարգի: 

28.96.20.000 Ռետինի և պլաստմասսայի մշակման համար կամ այդ նյութերից արտադրանքի 
արտադրության համար սարքավորանքի, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, 
մասեր 

28.96.9 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.96.99 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

28.96.99.000 Ռետինի և պլաստմասսայի արտադրության համար սարքավորանքի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.99 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

28.99.1 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանք 
28.99.11 Կազմարարական սարքավորանք, ներառյալ բրոշյուրավորիչ մեքենաները 

 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են գրքի 
արտադրության մեջ, ներառյալ թղթի կազմով գրքեր, գրքույկներ, պարբերական 
հրատարակություններ, ձեռագրեր և այլն: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- մեքենաներ թերթերի ծալման համար, կազմարարական գործողությունների 
ընթացքում, երբ կատարվում է գրքի էջի անհրաժեշտ չափերով թղթի մեծ թերթերի 
ծալում 

- մեքենաներ լարային ճարմանդներով կարման կամ փակուցման համար, ներառյալ 
մեքենաները, որոնք օգտագործվում են ստվարաթղթից արկղերի կամ համանման 
արտադրատեսակների արտադրության համար 

- խմբող-կարող մեքենաներ, որոնք փոխակրիչային ժապավենի վրա դրված էջերը 
խմբավորում են գրքային բլոկներով և տետրերով, ծալում են և ապա տալիս 
փակուցող գլխիկին 

- մեքենաներ տափման կամ թափահանման համար, որոնցում կատարվում է ծալված 
էջերի տափանում և բրոշյուրավորումից առաջ գրքի կռնակների թափահանում  

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են չկարված գրքերի կռնակների 
նախապատրաստման համար, այսինքն կատարվում է էջերի հավասարեցում, մինչև 
կարման թելերի հագցնելը 

- բրոշյուրավորման մեքենաներ, ինչպես հասարակ մեքենաները, այնպես էլ բարդ 
մեքենաները, բաղկացած են ծալված էջերի մատուցման սարքից, էջերի 
բրոշյուրավորման սարքից և մանածագործվածքով, էջերի կռնակները իրար կպցնող 
սարքից  

- մեքենաներ պատելուց առաջ գրքերի կռնակների հավասարեցման և կլորացման 
համար  

- մեքենաներ չամրակցված էջերը մանածագործվածքով կամ թղթով իրար սոսնձելու 
համար, հավաքվում են գրքի բլոկի կամ քարտեզների ատլասի ձևով և հեշտացնում 
կազմման գործողությունը և այլն 

- մեքենաներ գրքի կազմերի արտադրության համար, որոնք միակցում են թղթի 
անհրաժեշտ թերթերի, ստվարաթղթի, կազմարարական գործվածքի տրման սարքը, 
սոսնձող սարքը, մամլիչը, երբեմն նաև տաքացման և չորացման սարքերն միմյանց 
հետ 

- մեքենաներ գրքերի մշակված կազմերի հավասարեցման համար, բաղկացած են 
սեղանների և հոլովակների համակարգից 

- մեքենաներ գրքերի կարված հատորների, գրքային բլոկների և այլն ամրացման 
համար, որ կատարվում է սոսնձման և սեղմման միջոցով. որոշ մեքենաներ 
հանդերձավորված են չկարված նկարների, գծագրերի, քարտեզների ներդրման 
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սարքերով և այլն 

- մեքենաներ գրքերի արտաքին եզրերի ոսկեզօծման և ներկման համար 

- մեքենաներ գրքի կազմի վրա տառերի կամ նկարների դաջման կամ ոսկեզօծման 
համար, երբեմն նաև այլ արտադրատեսակների վրա (օրինակ կաշվից 
պատրաստված) 

- մեքենաներ գրքերի էջերի հաշվառման համար (օրինակ հաշվսարքան կամ 
հաշվառման գրքեր) 

- մեքենաներ էջերի հավաքման համար, մետաղական կամ պլաստմասսե 
պարույրների կամ օղերի օգնությամբ, որ հագցվում են էջերի վրա արված անցքերի 
միջով, բաղկացած են ծակատման հարմարանքից և կռնակը պարույրով ամրացնող 
սարքից 

 

Բացառվում է` 

- 28.99.20 դիրքի մամլիչները, տպագրական մամլիչները, որոնցում օգտագործվում 
են միօրինականացված սիմվոլներ և տառատեսակներ, որոնք հավաքվում են 
բլոկների մեջ (28.99.13 և 28.99.14)  

- կարի թելերն ամրացնելու համար պտուտակային սարքով սեղանները (սովորաբար 
փայտից), օգտագործվում են ձեռքով գրքի բրոշյուրավորման ժամանակ (16.29.14) 

- կտրիչ մեքենաների համար դանակները (25.73.60) 

- թղթի կամ ստվարաթղթի դարսման համար մեքենաները (ոչ գրքի էջերի ծալման 
համար), թղթի կամ ստվարաթղթի կտրման համար մեքենաները, գրքի ամրացված 
կամ սոսնձված բլոկների մեքենաները (պարբերականների, գրքույկների 
եզրահատման համար), գրքի բլոկների եզրերի և անկյունների կտրման կամ 
ներդրվող էջերի մատուցման համար մեքենաները, թերթերի դարսման համար 
մեքենաները, միայն ստվարաթղթե արկղերի արտադրությունում օգտագործվող 
լարակարման մեքենաները (28.95.11.300 – 28.95.11.800) 

- լուսանցքերի տեղադրման համար, ծալման կամ տպագրական ծալված թերթերի 
պատրաստման համար մեքենաները, որոնք օգտագործվում են տպագրական 
մեքենաների հետ համատեղ (28.99.13 կամ 28.99.14)  

- մանածագործական գործվածքի կտրման համար մեքենաները (28.94.21) 
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- բրոշյուրավորման համար ասեղները (28.94.52) 

- գրքակազմության մեջ օգտագործվող կաշվի մշակման մեքենաները (28.94.30) 

- լրակազմման համար մեքենաները, որոնք օգտագործվում են 
կազմակերպություններում փաստաթղթերը կարելու համար (26.20.12) 

- 28.99.11 ենթակարգի կազմարարական մեքենաների մասերը (28.99.40) 

28.99.11.100 Մեքենաներ ծալող 
28.99.11.300 Մեքենաներ թերթահավաքող 
28.99.11.500 Մեքենաներ կարման, լարակարման և մեքենաներ ամրակներով ամրակցող 
28.99.11.700 Մեքենաներ անթել ամրակցման 
28.99.11.900 Մեքենաներ կազմարարական և բրոշյուրավորման, այլ 
28.99.12 Շարման, տպաձևերի և տպագրական թիթեղների նախապատրաստման կամ 

պատրաստման համար սարքավորանք, սարքեր և հանդերձանք 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են մեքենաներ, սարքեր և պարագաներ, որոնք 
օգտագործվում են տպատառերի կամ ուրիշ տպագրական մասերի 
նախապատրաստման համար կամ օգտագործվում են տառերի հավաքման կամ 
գրաշարման համար, որը կատարվում է ձեռքով կամ մեխանիկական ձևով: 
Դասակարգվում է սարքավորանք, որն օգտագործվում է տեքստերի, նկարների, 
կրկնվող գծագրերի և այլն տպագրման համար թղթի, գործվածքի, կաշվի և այլ 
նյութերի վրա: Տարբերվում են տպագրման հետևյալ ձևերը` բարձր տպագրություն, 
որը կատարվում է տպատառերի, տպագրական շարվածքների, փայտյա կլիշեների և 
այլն օգնությամբ, ներկը քսվում է դրանց ուռուցիկ մասերին, հարթ տպագրություն 
(վիմատպագրություն, օֆսեթային տպագրություն), ներկը տրվում է հարթ 
տպագրական կաղապարի որոշակի հատվածներին, խոր տպագրություն, որ 
կատարվում է լուսանկարման կամ լիապատկերման միջոցներով կամ տխման, 
փորագրման միջոցով ստացվող մետաղական կաղապարներով, ներկը հավաքվում է 
տխված կամ փորված մասերում: Գրաշարումը կատարվում է ձեռքով կամ 
մեքենայացված եղանակով: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մատրիցաներ` պղնձից կամ նիկելից պատրաստված ոչ մեծ թիթեղներ, որոնց վրա 
դրոշմվում է պատկեր, օգտագործվում են տպագրական տառեր ձուլելու համար 

- սեղաններ տպագրական տառերը ձեռքով տողաշտկման համար` հարթ սեղաններ, 
որոնք ունեն մեջտեղում կտրվածք և հարմարանք տպատառը տեղում ամրացնելու 
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համար 

- ավտոմատ տառաձուլիչ մեքենաներ, որոնցում կատարվում է տպատառի ձուլում, 
բաղկացած են ձուլման կաթսայից, որը տաքացվում է էլեկտրականությամբ, 
կաղապարող, հովացնող սարքից և տպատառերը հարթեցնող մեխանիզմից 

- լցակաղապարման մեքենաներ բացատների ձողերի, բացատային նյութի (մարզան) 
համար, աշխատում են արտամղումով մամլման եղանակով 

- շարող դազգահներ` օգտագործվում են մի քանի տող տառեր ձեռքով շարելու 
համար, բաղկացած են հարթ, փայտից կամ մետաղից պատրաստված, երկու 
հարակից կողմերում կող ունեցող թիթեղներից և ամրացման սահող մեխանիզմից, 
ներառված են գրաշարման տախտակներ, որոնք ունեն նման կառուցվածք, բայց 
նախատեսված են ամբողջ էջերի շարման համար 

- շրջանակներ տողափակման համար` բաղկացած են պողպատե կառուցվածքներից 
և նախատեսված են մի քանի էջերի, տպագրական կաղապարների սևեռակման 
համար, շրջանակի վրա, մետաղական տողափակիչներով, փակվում են մեկ, երկու 
կամ չորս սահմաններ, տողափակիչները հատուկ մետաղական սեպեր են կամ 
մեխանիկական սեպող պտուտակային հարմարանքներ են, որոնք դասակարգվում են 
այստեղ 

- տառաձույլ և շարող մեքենաներ առանձին տպատառերի համար, որոնց 
ղեկավարումը կատարվում է, շարող մեքենայի վրա նախօրոք պատրաստված, 
սորատաժապավենի միջոցով, տպատառի ընտրությունը և մատուցումը կատարվում է 
օդաճնշական ռելեի միջոցով, հատուկ մատրիցաներից, որոնք գտնվում են մեքենայի 
մեջ, վերցնելով առանձին տպատառեր, շարում են դրանց շարման տախտակների 
վրա, որոնք, նույնպես, գտնվում են մեքենաների մեջ, այս մեքենաները 
օգտագործվում են նախնական շարող մեքենայի հետ, որն ունի սորատման 
մեխանիզմ և ստեղնաշար, որոնց շնորհիվ ստացվում է սորատաժապավենը (դրանք 
նույնպես դասակարգվում են այստեղ) 

- մեքենաներ ստեղնաշարով առանձին տպատառերի ձուլման և շարման համար` 
ամբողջ գործողությունը կատարվում է մեկ մեքենայով (ռոտոտիպեր և այլն) 

- տողաձույլ մեքենաներ` մատրիցները, ըստ տողերի ձեռքով շարելուց հետո, 
տեղադրվում են մեքենայի մեջ, որը կատարում է տառերի ձուլում և շարում, 
վերցնելով դրանք շարող մեքենայով ձուլած տողերից (ռեգլետներ)  

- շարող մեքենաներ և տողաձուլ մեքենաներ` բարդ մեքենաներ, տարբեր տեսակի 
ստեղնաշարով («ինտերտիպ», «լինոգրաֆ» և այլն), որոնցում կատարվում է տողերի 
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շարում և ձուլում լինոտիպային (տողատպման) եղանակով, որոշ մեքենաներ ունեն 
սորատաժապավենի հետ աշխատող (սորատաժապավենը պատրաստվում է ուրիշ 
մեքենայի վրա) սարքեր, որոնք դասակարգվում են այստեղ  

- շարող-տպագրող մեքենաներ, կազմակերպություններում օգտագործվող 
մեքենաների տեսակի, բայց տողերի հավասարեցման և մի քանի տառատեսակների 
հետ աշխատող սարքերով, կրկնօրինակներ ստանալու համար 

- հատուկ մամլիչներ ստվարաթղթից, պարաֆինից կամ պլաստմասսայից 
մատրիցների ձուլման համար  

- ստերեոտիպային մատրիցներ (ստերեոտիպ` տպագրական շարվածքի մետաղե կամ 
ռետինե պատճեն) 

- մեքենաներ ստերեոտիպերի ձուլման համար, օգտագործվում են ստերեոտիպային 
մատրիցներից հարթ կամ կոր ստերեոտիպերի ձուլման համար (տառանյութի հալոց 
պարունակող մեքենաները դասակարգվում են այստեղ, եթե հալման կաթսաները այս 
մեքենաների բաղկացուցիչ մասն են) 

- մեքենաներ տպատախտակների ստացման համար, փաստաթղթից անմիջական 
նմանօրինակման եղանակով` լուսատարրերի միջոցով կատարվում է փաստաթղթի 
դիտում, ընթացքում կատարելով իմպուլսների փոխանցում էլեկտրոնային սարքին, 
որը գործարկում է պլաստմասսաե թիթեղի վրա փորագրում կատարող գործիքը 

- մեքենաներ գրաքարապատման համար, որոնք նախատեսված են պլասմասսայի 
կամ մոմի մատրիցի վրա կապարապատում իրականացնելու համար և 
օգտագործվում են գալվանաստերեոտպության մեջ (գրաքարի փոշին նստեցվում է 
հատուկ տեղափոխվող խոզանակների միջոցով, իսկ կապարի ավելցուկը հեռացվում 
է ջրային լուծույթի ներարկմամբ) 

- մեքենաներ թիթեղների կամ գլանների թթուներով խածատման համար, բաղկացած 
են հատուկ պահեստարաններից, որոնք հանդերձված են խառնիչներով 

- մեքենաներ ցինկե լուսազգայուն թիթեղների պատրաստման համար, օֆսեթային 
տպագրության եղանակով (հորիզոնական կենտրոնախուսակներ), որոնք, 
հիմնականում, ունենում են էլեկտրատաքացուցիչներ 

- լոգնոցներ գլանների գալվանապատման համար, որոնք պատրաստվում են 
լուսափորագրական եղանակով 

- շարող և լուսաշարող մեքենաներ, որոնցում նիշային արտապատկերը կատարվում է 
պտտվող սկավառակներից կամ հատուկ մատրիցների մակերևույթից կամ 
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էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի մակերևույթից, փոքր կետերն իրար վրա 
առաջաձգելու (պրոեկցիա) եղանակով, մեքենաներ, որոնցում լազերային ճառագայթն 
առաջաձգվում է լուսանկարչական ժապավենի վրա, շարող կամ լուսաշարող 
մեքենաներ, որոնցում իրականացվում է փաստացի շարում, եթե նույնիսկ, 
հետագայում այն տեղափոխվում է լուսանյութի վրա (նշված մեքենաներից որոշները 
ունեն ստեղնաշար և համանման սարքեր, կամ դրանց համար նախօրոք կազմվում է 
ծրագրեր սորատաժապավենի կամ կոդավորված տեղեկատվության այլ կրիչների 
վրա (որոնք պատրաստվում են ուրիշ մեքենաների վրա) 

 

Բացառվում է` 

- լուսախցիկները, լուսախոշորացուցիչները և լուսանկարչական պատկեր ստանալու 
սարքերը, լուսահպական տպագրական հարմարանքները և համանման 
լուսանկարչական սարքերը, որոնք նախատեսված են տպագրական թիթեղների կամ 
գլանների նախապատրաստման համար (26.70) 

- գծագրերի և տեքստերի լուսանկարչական պատկերի ստացման համար 
օգտագործվող սարքավորումը, սխեմաների նմանօրինակման կամ հպակային 
տպագրության համար օգտագործվող լուսային սեղանները, ապակուց կամ 
պլաստմասսայից կիսատոնային կամ համանման զտիչները, լուսազտիչները և 
գունազտիչները և դրանց շրջանակները (26.70) 

- լուսանկարչական կլիշեների պատրաստման համար սարքավորումները, որոնց 
լրակազմն արտադրվում է ձեռքով կամ մեքենայով 

- ինքնավար ընդունիչ-հաղորդիչ հեռագրական մեքենաները (26.51.2) 

- չափման և ստուգման (մատրիցների ստուգման և չափման, տողերի հավասար 
երկարության տեղադրման, տպագրական քանոները և այլն) համար սարքերը 
(26.51.33 կամ 26.51.66) 

- 28.99.12 ենթակարգի մեքենաների և սարքավորանքի մասերը (28.99.40.500) 

28.99.12.300 Մեքենաներ լուսաշարող և շարող-տպող 
28.99.12.500 Մեքենաներ, սարքավորում և սարքավորանք, լուսաշարվածքի կամ 

շարվածքի համար, այլ 
28.99.13 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, բացի օֆսեթային տպագրության 

համար գրասենյակային մեքենաներից 
 
28.99.13 և 28.99.14 ենթակարգերում դասակարգվում են բոլոր տպագրական 
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մեքենաները, որոնք տպագրում են տպատառերի, տպագրական կլիշեների, 
թիթեղների կամ գլանների միջոցով, մեքենաները, որոնք օգտագործվում են կրկնվող 
նշանների, բանաձևերի տպագրության համար կամ գործվածքի, փաթեթավորման 
թղթերի, ռետինի, լինոլեումի, կաշվի և այլ նյութերի վրա գունեղ տպագրության 
համար, ներկաշիթային տպագրական մեքենաները, օժանդակ սարքավորանքը 
(անկախ դրանից առանձին են ներկայացված կամ ոչ), օրինակ մատուցման և ծալման 
մեքենաները, պայմանով, որ դրանք տպագրության մեջ օգտագործվում են որպես 
օժանդակ սարքավորանք 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տպագրական սարքավորանք` այդ թվում սովորական հաստոցներ (մամլիչներ), 
որոնք օգտագործվում են փորագրանկարների կամ բարձր տպագրության 
տպաձևերի փորձնական արտատիպերի տպագրման համար (բաղկացած են 
հորիզոնական ամրացված սալից (թալեր), թիթեղների, տպաձևերի, կլիշեների 
(որոնցից կատարվում է արտատպումը) սևեռակման համար և շարժական սալից, որը 
պտուտակային կամ բռնակային մեխանիզմի միջոցով սեղմվում է թալերին, 
միջադրվող թուղթը, հակառակ կողմով պահվում է օֆսեթային գործվածքի միջոցով, 
ապահովելով հավասարաչափ ճնշումը (ներկապատումը կատարվում է ձեռքով կամ 
մեքենայական եղանակով), ինչպես նաև տպագրական հաստոցներ, ավելի հզոր 
մեքենաներ, որոնք աշխատում են նույն սկզբունքով, հանդերձավորվում են 
հոլովակային ներկապատման սարքերով, կան մամլասալային տպագրական 
մեքենաներ, որոնք տպագրում են չոր, բարձր տպագրական եղանակով 

- հարթատիպ մեքենաներ, որոնցում շարժական սալերի փոխարեն գլաններ են, 
որոնք պտտում են թուղթն ու օֆսեթային գործվածքը, իսկ նեցուկային սալը 
հետադարձ-առաջընթաց շարժում է կատարում 

- հարթատիպ մեքենաներ մեկ գլանով, որոնք տպագրում են թղթի միայն մի երեսի 
վրա և յուրաքանչյուր էջը տպագրելու համար պահանջվում է գլանի մեկ կամ երկու 
պտույտ 

- հարթատիպ մեքենաներ մեկ կամ երկու գլաններով և նեցուկային սալով երկու 
կաղապարների համար, որոնք տպագրում են թերթի երկու երեսին (երկու գլանի 
դեպքում նեցուկային սալը պարբերաբար և ավտոմատ ձևով տեղափոխվում է մի 
գլանից մյուսը), որոշ տեսակներում, մի շրջանակի վրա համակցվում են բազմագույն 
տպագրության տարբեր սարքեր 

- ռոտացիոն տպագրական մեքենաներ, որոնցում նեցուկային սալը փոխարինված է 
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երկու կիսագլանային թիթեղներից բաղկացած գլանից կամ գլաններից, որոնց վրա 
փորագրություն կա կամ էլ արտատիպ. բազմաներկ տպագրության համար 
սարքավորված են խոր տպագրության մի քանի գլաններով, իսկ ներկապատման 
հոլովակները տեղադրվում են կողքից (այս մեքենաները կարող են օգտագործվել 
թերթ-թերթ տպագրման համար, սև կամ մի քանի ներկերով, երկկողմանի, 
անընդհատ տպագրության և գլանափաթեթի վրա փաթաթելու համար), որոշ, խոշոր 
ռոտացիոն հաստոցների վրա, որոնց հենոցի վրա հավաքված են մի քանի 
տպագրական մեքենաներ, հնարավորություն կա իրականացնել թերթի կամ 
պարբերական ուրիշ հրատարակությունների տպագրում, գործողությունների մեկ 
պարբերության ընթացքում, սկսած թղթի մատուցումից մինչև պատրաստի 
արտադրանքի փաթեթավորումը 

- մեքենաներ կրկնվող նիշերի, խորհրդանիշերի, խոսքերի տպագրության համար 
կամ մանածագործական թելքերի, թղթե պաստառների, փաթեթավորման թղթերի, 
լինոլեումի, կաշվի և այլ բաների ներկման համար. մեքենաներ, որոնք տպագրում են 
կլիշեի օգնությամբ, որի վրա փորագրված են նկար, նախշ կամ ուռուցիկ մակերևույթ, 
որոնք բազմաթիվ անգամ տպվում են մեքենայի միջով անցնող գործվածքի, 
պաստառի և այլ արտադրատեսակների վրա ստեղծելով անընդհատ պատկեր, 
օգտագործվում են որոշակի արտադրատեսակների վրա (թաշկինակներ, վզկապներ) 
նախշեր ստանալու համար 

- մեքենաներ կրկնվող նիշերի, խորհրդանիշերի, խոսքերի տպագրության համար 
կամ մանածագործական թելքերի, թղթե պաստառների, փաթեթավորման թղթերի, 
լինոլեումի, կաշվի և այլ արտադրատեսակների ներկման համար` մատրիցային 
փայլարդիչներ, որոնք բաղկացած են կենտրոնական մեծ գլանից, մակերևույթին 
տեղադրված մի շարք, փորագրված գլանիկներով (յուրաքանչյուրն իր գույնով)` 
հարդարման գլանիկից, դանակներից, որոնք ներկը հեռացնում են բացատային 
մասերից և այլն, մեքենաներ տրաֆարետային տպագրության համար 
(ներկապատվող նյութը անցնում է մեքենայի միջով տրաֆարետային ժապավենի հետ 
միասին, ներկապատումը կատարվում է տրաֆարետի միջով), մեքենաներ 
գործվածքի հենքի վրա տպագրության համար, նախշում են հենքի զուգահեռ թելերը, 
մինչև հյուսման գործողությունը և մեքենաներ մանվածքի վրա տպագրության համար, 
որոնց միջոցով մանվածքի վրա ստեղծվում են գունային երևույթներ 

- ներկաշիթային տպագրական մեքենաներ, որոնցում անհրաժեշտ նիշերը թղթի վրա 
արտապատկերվում են կետային մատրիցի միջով անցնող ներկի շիթով  

- մեքենաներ պահածոյատուփերի կամ ուրիշ անոթների վրա մակատպագրման 
համար 
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- մեքենաներ ժամացույցների թվացույցերի կամ հատուկ ձև ունեցող ուրիշ 
արտադրատեսակների վրա տպագրության համար 

- մեքենաներ խցանակեղևից արտադրատեսակների, պարկուճների, մոմերի և այլնի 
վրա տպագրության համար 

- մեքենաներ գործվածքների մակնշման համար 

- մեքենաներ գրքի էջերի մամլանիշերի տպագրության համար 

- մեքենաներ նախատեսված համարակալման և ամսաթվի նշման համար, որոնք 
աշխատում են սեղմող հարմարանքներով, տառերով կամ նկարներով պատված 
երիզներով և այլն 

- փոքր տպագրական մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են 
կազմակերպություններում և աշխատում են տպագրության շարվածքի կամ 
օֆսեթային տպագրության եղանակներով` բազմացնող սարքեր չեն, թեև 
աշխատանքի սկզբունքը նման է բազմացնող մեքենաների աշխատանքի սկզբունքին 

- մեքենաներ բազմագույն տպագրության համար, որոնք օգտագործվում են սև և 
սպիտակ գույնի տպագրությունից հետո, օրինակ խաղաքարտերի արտադրության 
մեջ, մանկական պատկերազարդ հրատարակություններում և այլն 

- օժանդակ սարքավորանք, որոնք աշխատում են տպագրական մեքենաների հետ, 
տպագրության ընթացքում կամ հետո. ամբարձիչներ նյութերի կամ հակերի, 
բաղկացած են հիմքից, որի վրա տեղակայված է շարժական արկղ, որ լցված է 
մաքուր մամուլների հակերով, տպագրության ընթացքում արկղը ուղղաձիգ շարժում է 
կատարում, թղթի բարձրությունը մեքենայի նկատմամբ անփոփոխ պահելու համար 

- օժանդակ սարքավորանք` ավտոմատ մատուցման մեքենաներ` օգտագործվում են 
թերթ առ թերթ տպագրության համար, նախատեսված են տպագրական մեքենային, 
հերթականորեն, թղթի թերթերի մատուցման համար, հաճախ օգտագործվում են 
հակերի ամբարձիչների հետ միասին 

- օժանդակ սարքավորանք` թերթերի մատուցման համար մեխանիզմներ, որոնք 
համանման են մատուցող մեքենաներին, բայց օգտագործվում են հակառակ 
գործընթացում (տպագրված թերթերից հակերի ձևավորում) 

- օժանդակ սարքավորանք` մեքենաներ ծալման համար, սոսնձապատման համար, 
սորատիչ հաստոցներ և լարակարման մեքենաներ, հաճախ օգտագործվում են 
տպագրական արտադրանքի մշակման համար (թերթերի ծալման, կարման կամ 
սոսնձման համար) 
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- օժանդակ սարքավորանք` մեքենաներ հաջորդական համարակալման համար` 
փոքր մեքենաներ, որոնք աշխատում են թվերով գրտնակների միջոցով 

- օժանդակ սարքավորանք` բրոնզապատման մեքենաներ պոլիգրաֆիայի համար, 
որոնց միջոցով մետաղական փոշիներով պատվում են տպագրական մեքենայից 
դուրս եկած և մեքենայում խածատման ենթարկված էջերը 

- օժանդակ սարքավորանք` ավտոմատ սնիչներ մեքենային նյութ մատուցելու համար, 
սպիտակ թիթեղի վրա տպագրության համար 

- օժանդակ սարքավորանք` ձգիչ համակարգեր, սովորաբար, օդաճնշական, 
գլանափաթեթների բռնիչներից դուրս եկող թղթի ձգվածությունն ապահովելու համար 

- հակակեղտոտման սարքեր 

 

Բացառվում է` 

- ամսաթվի կամ համանման դրոշմադրման ձեռքի հարմարանքները (32.99.16) 

- ծալման, սոսնձապատման մեքենաները, ծակոտման հաստոցները և լարակարման 
մեքենաները, որոնք ստեղծված են ոչ միայն տպագրական մեքենաների հետ 
աշխատանքի համար (28.95.11 կամ 28.99.11) 

- փոշարարական տեսակի հակակեղտոտման սարքերը 

- լրացուցիչ տպագրական սարքով մեքենաները, օրինակ` փաթեթավորող որոշ 
մեքենաները (28.29.21), թուղթ կամ ստվարաթուղթ ստանալու որոշ մեքենաները 
(28.95.11) 

- բծերի հանման համար փոշարար-մեքենաները (28.29.22) 

- հեռատիպները, տառատպագրական սարքերը և համանման հեռագրական 
սարքավորանքը կամ ռադիոսարքերը (26.51) 

- 28.99.13 և 28.99.14 ենթակարգերի մեքենաների և սարքավորանքի մասերը 
(29.56.15.700) 

28.99.13.300 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, գլանափաթեթային 
28.99.13.500 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային 
28.99.13.530 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 52 x 74 սմ-ից ոչ ավել 

մամուլի չափի 
28.99.13.550 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 52 x 74 սմ-ից ավելի 
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մամուլի չափի, բայց 74 x 107 սմ-ից ոչ ավել  

28.99.13.570 Մեքենաներ օֆսեթային տպագրության համար, թերթային, 74 x 107 սմ-ից ավել 
մամուլի չափի 

28.99.14 Այլ տպագրական սարքավորանք, բացի գրասենյակային սարքավորանքից 
 
Տվյալ ենթակարգում օգտագործվող տերմիններն ունեն հետևյալ նշանակությունը` 

 «Բարձր տպագրություն»` գործընթաց, որի ժամանակ ներկը ճնշման տակ, 
տպատառերի բարձր մասերից պատում է տպվող մակերևույթը: Տառաշարերը 
բաղկացած են առանձին տառերից, տողերից կամ պատկերով թիթեղից, ընդ որում 
բոլոր մասերը ունեն հավասար բարձրություն:  

 «Ֆլեքսագրաֆիկական տպագրություն»` գործընթաց է, որում բարձր 
տպագրության սկզբունքն օգտագործվում է հասարակ աշխատանքներ կատարելիս, 
տպագրական թիթեղը պատրաստված է ռետինից կամ թերմոպլաստ նյութից, 
ամրացված տպող գլանին: Այս տեսակի տպագրական մեքենաները թեթև են մյուս 
տպագրական մեքենաներից, տպագրում են թղթի անընդհատ գլանափաթեթներով 
միագույն կամ բազմագույն, օգտագործելով սպիրտի կամ այլ ցնդող նյութի հիմքի 
վրա պատրաստված ներկեր: 

 «Լուսափորագրական տպագրություն»` գործընթաց է, որի դեպքում ներկը 
հավաքվում է փորագրված մասերում և ճնշման տակ տեղափոխվում է տպվող 
մակերևույթին: Տպագրության այս եղանակն հիմնված է գծային փորագրության կամ 
խածատման վրա, երբ փորագրման կամ խածատման նյութն օգտագործվում է 
ողորկած պղնձե թիթեղի վրա տարբեր խորության տողեր ստանալու համար (թիթեղի 
մակերևույթը մնում է ազատ, իսկ ներկանյութը բավարար քանակով հավաքվում է 
տողերում, ստեղծելով պատկեր): 

 «Փորագրական տպագրություն» եղանակը համանման է նախորդին, թիթեղի 
փոխարեն օգտագործվում է ռետինից գրտնակ, պատկերը կամ տառերը փոխադրում 
են պղնձապատ գլանի վրա մեքենայական կամ լուսաքիմիական եղանակով: 

  Կիրառելի են 28.99.13 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով: 

28.99.14.100 Մեքենաներ բարձր տպագրության համար (բացի ֆլեքսագրաֆիկականից), 
գլանափաթեթային 

28.99.14.300 Մեքենաներ ֆլեքսագրաֆիկական տպագրության համար 
28.99.14.500 Մեքենաներ տպագրական, խոր տպագրության համար 
28.99.14.700 Սարքավորանք տպագրական, օժանդակ 
28.99.14.900 Մեքենաներ տպագրական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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28.99.14.930 Մեքենաներ տպագրական, մանածագործվածքի համար 
28.99.14.950 Մեքենաներ տպագրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.99.2 Սարքավորանք և սարքեր, բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող 

կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար  

28.99.20 Սարքավորանք և սարքեր, բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող 
կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հալքանոթային մամլակային մամլիչներ ալյումինաջերմային եռակցման համար 
ռելսերի, մեքենաների մասերի և այլն 

- մեքենաներ մետաղների մաքրման և խածատման համար (թթվով, եռաքլորէթիլենով 
և այլն), ներառյալ թերթագլոցման հաստոնների խածատման ագրեգատները  

- պտտվող թմբուկներ կաղապարման խառնուրդի հեռացման համար, 
օքսիդաթաղանթի կամ մետաղական արտադրատեսակների (մանեկներ, հեղույսներ 
կամ գնդիկային առանցքակալներ) ողորկման համար  

- մեքենաներ կլայեկման համար, հալված անագի մեջ սուզման եղանակով 

- թուջի ջարդիչներ և հատուկ դարբնոցային մամլիչներ թուջի թափոնները ջարդելու 
համար 

- հատուկ մեքենաներ էլեկտրական մալուխները փաթաթելու համար մանվածքով, 
ներծծված թղթի շերտերով, անկիզաքարի ժապավեններով կամ ուրիշ պաշտպանիչ 
նյութերով պատելու համար 

- սարքեր մետաղալարից էլեկտրական կոճերի փաթաթման համար, օրինակ` 
էլեկտրաշարժիչների, կերպափոխիչների և այլն համար 

- բաքեր և ուրիշ պահեստարաններ (ջրատարրալուծման լոգնոցներ կամ բաքեր), 
որոնք հանդերձված են մեխանիկական սարքերով, բայց որոնք նախատեսված չեն 
հատուկ մի բնագավառում աշխատանքի համար  

- մամլիչներ, ջարդիչներ, խառնիչներ և այլն, որոնք նախատեսված չեն մթերքի որևէ 
տեսակի կամ արդյունաբերության որևէ ճյուղի համար 

-մեքենաներ և հարմարանքներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշները` ներառված 
չեն տվյալ դասակարգչի ուրիշ խմբավորումներում, չեն կարող դասակարգվել որևէ 
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խմբում, ելնելով աշխատանքի սկզբունքից, նկարագրությունից կամ տեսակից, չեն 
մտնում ոչ մի խմբավորման մեջ, դատելով նրանց կիրառությունից կամ 
արդյունաբերության ճյուղից, որում օգտագործվում են և կարող են միաժամանակ 
դասակարգվել մի քանի տեղ: Այդ մեքենաները տարբերվում են ընդհանուր կարգով 
դասակարգվող մեքենաների մասերից նրանով, որ սրանք ունեն իրենց առանձին 
գործառույթը, օրինակ` օդի խոնավացման կամ չորացման սարքերը, որոնք 
աշխատում են ուրիշ մեքենաներից կամ հարմարանքներից անկախ կամ 
մեխանիկական սարքերը, որոնք չեն աշխատում, եթե չեն տեղադրված ուրիշ 
մեքենաների վրա կամ մտցված չեն միասնական համալիրների կազմի մեջ: Բայց, երբ 
տեղադրված են ուրիշ մեքենաների վրա, ապա նրանց գործառույթները տարբերվում 
են իրարից, կամ չեն կազմում ընդհանուր մեքենայի անխախտելի մաս:  

- սարքեր ծավալային բաշխման (զետեղարանների մեխանիկական սնիչներ) և 
նախապատրաստվածքների ավտոմատ բաշխիչներ, որոնք չեն նախատեսված, 
հատուկ, մի որևէ արդյունաբերական ճյուղում աշխատելու համար  

- մեքենաներ կոճակների կամ խողովակավոր գամերի տեղադրման համար, որոնք 
հավասարապես հաջող կարող են աշխատել գործվածքի, թղթի, կաշվի կամ ուրիշ 
նյութերի հետ և մեքենաներ, որոնք ամրանների միջոցով կարող են միացնել 
շարժաբերային ժապավենների ծայրերը (պատրաստված են ռետինից, 
մանածագործվածքից և այլն ու նախատեսված են տարբեր մեքենաների վրա 
տեղադրվելու համար) 

- թրթռիչային շարժիչներ, որոնք բաղկացած են էլեկտրական շարժիչից և երկու 
կողմերից դուրս եկող լիսեռների վրա տեղադրված սկավառակներից, որոնք 
առաջացնում են շառավղային թրթռում, ինչը փոխանցվում է սարքերին 
(զետեղարաններ, ձագարներ, փոխակրիչներ և այլն), որոնց միացված են թրթռիչային 
շարժիչները 

- էլեկտրամագնիսական թրթռիչներ, որոնք նախապատրաստված են փոխադրման, 
մաղման, տոփանման և այլ սարքերի հետ միացնելու համար, բաղկացած են 
հիմնային սալից, որն իր վրա կրում է էլեկտրամագնիս և երկու մետաղական 
ձողերից,որոնք ծառայում են որպես հիմք մեծ զանգված ունեցող բեռի համար, որը 
զսպանակների երկու խմբի միջոցով, էլեկտրամագնիսից որոշ հեռավորության վրա է 
պահվում (զսպանակների օգնությամբ բեռը հերթականորեն մեկ ձգվում է դեպի 
մագնիսը մեկ վանվում է նրանից) 

- մեքենաներ զամբյուղների, հյուսված արտադրատեսակների պատրաստման համար 
և այլ մեքենաներ ուռու ճյուղերի, եղեգի, ծղոտի, ծառի կեղևի այլ նյութերի հյուսման 
կամ վերահյուսման համար, մեքենաներ զամբյուղների, հյուսված կափարիչով 
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արկղերի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ շշերի պատյանների հյուսման համար 

- մեքենաներ շշերի համար ծղոտից պաշտպանական թաղանթների պատրաստման 
համար 

- մեքենաներ գլխարկների, քուղերի կամ ժապավենների հյուսման համար, 
գլխարկների արտադրությունում  

- մեքենաներ նկարչական վրձինների կամ ուրիշ վրձինների և խոզանակների 
պատրաստման համար, այդ թվում, մեքենաներ մազի, թելքի և այլն 
նախապատրաստման համար վրձինների և խոզանակների արտադրության համար և 
մեքենաներ մազերի, թելքերի և այլն լցոնման համար բների, կալիչների և կոթերի մեջ  

- օդախոնավացուցիչներ և օդաչորուցիչներ, 28.25.13 կամ 28.29.22 ենթակարգերում 
չդասակարգվող 

- շարժիչների մեկնարկիչներ, մեխանիկական, հիդրավլիկական, սեղմած օդի 
օգտագործմամբ, պատկանում 29.31.22 ենթակարգում չդասակարգվող  

- հիդրավլիկական կուտակիչներ, որոնք որոշակի քանակության հեղուկ են պահում 
ճնշման տակ, հիդրավլիկական մեքենաներում մատուցման հոսքի 
հավասարաչափությունն ապահովելու համար 

- ավտոմատ յուղման սարքեր պոմպային տեսակի, մեքենայական տեխնիկայի 
յուղման համար 

- մեքենաներ լուցկիների թաթախման համար 

- մեքենաներ տակառների ձյութման կամ պատվածքներով պատելու համար, որոնք 
չեն պատկանում 28.29.22 ենթակարգի սարքերի թվին 

- մեքենաներ եռակցման էլեկտրոդների բոլորածեփման համար 

- մեքենաներ դոնդողանյութի մաքրման համար տպագրական գրտնակների վրայից և 
դոնդողանյութով նրանց կրկնակի պատման համար 

- մեքենաներ տակդիրների պատման համար լուսազգայուն էմուլսիայի պատվածքով  

- մեքենաներ ապակու մակերևույթը «սառցե» նախշով մշակման համար, թթվային 
գործընթացի կիրառմամբ 

- մեքենաներ մանեկների պնդացման կամ քանդման համար և հարմարանքներ 
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մետաղական միջուկների հանման համար, որոնք չեն պատկանում 25.73 դասի ձեռքի 
գործիքների թվին 

- մեքենաներ տեխնիկական սպասարկման համար խողովակաշարերի կամ ոչ ճկուն 
խողովակների կառուցվածքների (ոչ մեծ ինքնագնաց մեքենաներ են, որոնք 
օգտագործվում են նավթատար խողովակների մաքրման, ձյութապատման և այլն 
համար) 

- մեքենաներ սանդերքային գլանների վրա սանդերքային գործվածքի հավաքակցման 
համար 

- մեքենաներ պատրաստման համար պարանային ներբանների, կոշիկների համար 

- մեքենաներ լվացման, մաքրման կամ փոշու հեռացման համար փետուրի վրայից, 
որը նախատեսված է անկողնային պիտույքների համար  

- մեքենաներ փետուրե վերմակների լցման համար կամ ներքնակների խցման համար 

- մեքենաներ հղկանյութի նստեցման համար տարբեր հիմքերի վրա (գործվածք, 
թուղթ և այլն) 

- մեքենաներ կաժերով հավաքման համար, ճկուն ճոպանների կամ փողրակների 
(մանածագործական կամ մետաղական ճոպաններ, էլեկտրական մալուխներ, 
կապարե փողրակներ) 

- մեխանիկական սարքեր ջրային բույսերի կտրման համար, իրենից ներկայացնում է 
հորիզոնական գերանդի, գտնվում է ջրի մակերևույթից ցած և պտտվում է 
ուղղահայաց առանցքի շուրջը, կարող են ունենալ ձեռքի կամ մեխանիկական 
շարժաբեր 

- ջրասուզակային զանգեր և ջրասուզակային մետաղական հագուստ և այլն` 
մեխանիկական սարքավորանքի հետ 

- հոլակային կայունացուցիչներ նավերի և համանման կիրառման համար 

- սարքավորանք ղեկակառավարման համակարգերի և նավի ղեկերի 

- էլեկտրական, հիդրավլիկական և այլ ապակու մաքրման մեխանիզմներ 
ինքնաթիռների, նավերի և ուրիշ տրանսպորտային միջոցների համար, դրանց կազմի 
մեջ են մտնում մաքրիչների խոզանակների նեցուկային տարրերը և խոզանակները, 
պայմանով, որ դրանց կարելի է դասակարգել, որպես նախատեսված տարրեր 
վերոհիշյալ ապակեմաքրիչների համար 
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- անդրաձայնային սարքեր մետաղական մասերի և տարբեր արտադրատեսակների 
մաքրման համար, որոնք կազմված են բարձր հաճախության գեներատորից, մեկ կամ 
մի քանի փոխակերպիչներից, բաքից, մաքրման ենթակա արտադրատեսակների 
համար և անդրաձայնային փոխակերպիչներից 

- եռակցման փչումով հրածորաններ, ստորջրյա եռակցման համար, որոնք 
հանդերձավորվում են հատուկ բոցավառող սարքով, խտացրած օդի կամ թթվածնի 
տրման սարքերով, որոնց միջոցով ջրի տակ ստեղծվում է օդաբշտիկ, որի ներսում 
կարող է այրվել բոցը 

- սարքեր կտրման կամ ծակման համար լեռնային ապարների կամ բետոնի, բարձր 
ջերմաստիճանի օգտագործման հաշվին, որն ստացվում է սև մետաղները թթվածնի 
հոսքի մեջ այրելու ժամանակ, ունեն հասարակ կառուցվածք և աշխատանքի սկզբունք 
(աշխատանքի ժամանակ թթվածինն անցնում է թուջի կամ պողպատի խողովակով, 
որի ծայրը տաքացված է մինչև կարմիր վիճակի, կատարվում է այրում և ստեղծվում է 
շատ բարձր ջերմաստիճան, որն էլ հալեցնում է լեռնային ապարը կամ բետոնը) 

- ավտոմատ մեքենաներ կոշիկների մաքրման համար 

- մեքենաներ մոմապատման համար թղթե բաժակների և այլ անոթների, սուզման 
միջոցով 

- արդյունաբերական փոշեծուծներ 

- արդյունաբերական հատակամաքրիչներ 

- գոլորշիչ օդահովացուցիչներ 

- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ տպատախտակների և հիբրիդային 
ինտեգրալային սխեմաների արտադրության համար, մեքենաներ մաքրման համար 
խոզանակներով կամ անդրաձայնով, մեկուսիչ նյութերի թիթեղների 

- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ տպատախտակների և հիբրիդային 
ինտեգրալային սխեմաների արտադրության համար, հաստոցներ գրտնակային 
լցավորման, մեկուսիչ նյութը լուսադիմադրությամբ, սոսնձանյութերով և 
հարակցանյութով պատելու համար 

- մեքենաներ սխեմաների տեղակայման համար տպատախտակների վրա և 
կայանքներ նրանց վրա էլեկտրական տարրերի ամրացման համար, որոնք 
պատրաստված են ոչ տպագրական եղանակներով, տարրերը տրվում են մեքենայի 
մեջ ավտոմատ փոխակրիչի օգնությամբ, որը դրանց տեղավորում է տպատախտակի 
որոշակի տեղերում և ամրացնում սոսնձով կամ զոդումով, դրանից հետո ստեղծվում 
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են էլեկտրական կապերը տարրերի և տպատախտակի միջև  

- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ, բացի մեքենաները, որոնք պատկանում են 
28.99.20 ստորադիրքին, կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների կամ 
ընդհատուն կիսահաղորդչային բաղադրիչների պատրաստման համար 

- համակարգեր ավտոտնակի դարպասների բացման և փակման համար, 
մեխանիկական սարքեր, որոնք հանդերձված են հեռակառավարման միջոցներով, 
ռադիոկառավարման սարքերը տեղակայվում են ավտոտնակի առաստաղին և 
բաղկացած են սերվոշարժիչից, փոխհաղորդակից, միացնող ռելսից ուժահաղորդակի 
հետ և ճոճանից, որն ամրացված է դարպասի վրա  

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված, բայց շարժիչի մաս կազմող կարբյուրատորներ (29.32), 
քանի որ գործողությունը, որն իրականացվում է ներքին այրման շարժիչներում, 
տարբերվում է շարժիչի կատարած գործողությունից, բայց միաժամանակ, անկախ 
գործողություն չէ, հետևաբար կարբյուրատորները, որոնք դասակարգվում են 
առանձին, համարվում են շարժիչների մաս և պետք է ընդգրկվեն 29.32 դասում  

- մեքենայի անխախտելի մաս կազմող մեխանիկական և հիդրավլիկական 
մեղմիչները, դասակարգվում են համապատասխան մեքենաների դիրքերում  

- թելքերի կամ կապրոնամազի մանրէազերծման համար մեքենաները (28.29.60) 

- 26 հատվածում դասվող սարքավորումների հոլակային (հոլակողմնացույցներ և այլն) 
և տորպեդների սարքերը (25.40.13)  

- 26.51.11  ենթակարգի ղեկերը (25.99.29) և ինքնաղեկասարքերը  

- երկանիվ մեքենաների կամ ավտոմեքենաների վրա տեղադրվող ապակեմաքրիչ 
սարքերը (27.40.39) 

- ավտոմեքենաների վրա տեղադրվող ապակեմաքրիչների մասերը (27.40.39) 

- գորգերը տեղում մաքրելու սարքերը (բացի չոր մաքրման սարքերից), որոնք 
նախատեսված են հյուրանոցների, հիվանդանոցների, ռեստորանների և այլնիհամար 
(բացի բնակարաններից) (28.94.22) 

- տպատախտակների, հիբրիդային կամ կիսահաղորդչային սխեմաների, 
կիսահաղորդչային ընդհատուն տարրերի արտադրության համար մեքենաները և 
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հարմարանքները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- զոնային հալման և սիլիկոնային ձողերի մաքրման վառարանները, 
տպատախտակների մակերևույթի օքսիդացման վառարանները և կիսահաղորդչային 
տպատախտակների լեգիրման համար դիֆուզիոն վառարանները (28.21.12)  

- նստեցման կամ շոգեֆազային եղանակով (28.21.12, 28.21.13, 28.95.11) կամ 
կատոդային փոշիացման եղանակով (28.49.12) դիէլեկտրիկական տակդիրների 
մետաղապատման կամ կիսահաղորդչային թիթեղների պատման սարքավորանքը,  

- տպված կամ լվացված դիէլեկտրիկական տակդիրների չորացման սարքավորանքը 
և թիթեղների անընդհատ չորացման վառարանները (28.21.13 և 28.99.31) 

- կիսահաղորդչային թիթեղի կամ դիէլեկտրիկական տակդիրների վրա 
լուսադիմադրության փռման համար կենտրոնախուսակները (28.29.41)  

- դիէլեկտրիկական տակդիրների շիթային խածատման համար խածատիչով 
կայանքը (28.29.22) 

- նախշակաղապարային տպագրման, էլեկտրական տակդիրների մածուկով 
պատման կայանքներ (28.99.13 կամ 28.99.14) 

- պլազմային փորագրման համար մեքենաները, որոնց օգնությամբ պլազմայի շիթով 
կիսահաղորդչային թիթեղի վրա ստանում են ցցուն կառուցվածքներ, մեքենաները 
լազերային սկրայբիրացման համար, կիսահաղորդչային թիթեղները չիփերի 
բաժանելու համար և մեքենաները լազերային փորագրման, որոնք նախատեսված են 
պատրաստի կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների կամ ընդհատային 
տարրերի պլաստիկական մարմինների փորագրային մշակման համար (28.41.11) 

- դիէլեկտրիկական տակդիրների ֆրեզման և գայլիկոնման համար, սիլիկոնային 
ձողերից թիթեղների կտրման համար, տպատախտակների ծակատման կամ 
կտրտման համար, տակդիրների կամ կիսահաղորդչային թիթեղների հղկման ու 
ողորկման համար մշակման հաստոցները (28.49.12) 

- բյուրեղի շուրջը նյութի մամլման եղանակով բյուրեղների պլաստիկ մարմինների 
արտադրության համար մամլիչները (28.96.10) 

- անդրաձայնային և էլեկտրական սեղմումային եռակցման եղանակներով 
կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների հպատեղերին ոսկե լարերի միացման 
կայանքներ (28.29.70) 

- էլեկտրանստեցման եղանակով դիէլեկտրիկական տակդիրների մետաղական 
պատման, էլեկտրոլիտային անագապատման եղանակով լոգնոցների` բյուրեղներին 
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միացման ձողիկների, մասնիկների արագացուցիչները որոշակի տարրերի (բոր, 
ֆոսֆոր) իոնների պատվաստման սարքավորումները (28.99.39) 

- տպասխեմաների լուսաշաբլոնների պատրաստման կամ էլեկտրական սխեմաների 
տրամագրերի փոխադրման սարքավորումները (26.70.22) 

- լուսադիմադրությամբ պատված կամ մշակված, դիէլեկտրիկ տակդիրների կամ 
կիսահաղորդչային թիթեղների վրա հոսանքակիր ուղիների տրամագրերի և 
էլեկտրական սխեմաների փոխադրման համար նախագծային վիմագրության 
սարքավորումները (26.70.17) 

- էլեկտրական մեքենաները և հարմարանքները, որոնք նախատեսված են 
պատրաստի տպած սխեմաների, հիբրիդային ինտեգրալային սխեմաների, 
կիսահաղորդչային թիթեղների և բյուրեղների ստուգման համար, էլեկտրական 
չափումների եղանակով, ներառում են մեքենաներ, որոնք հանդերձված են 
արատորոշման սարքերով կամ տեսակավորման սարքերով և որոնք նախատեսված 
են արտադրանքի փորձարկման համար, հատուկ բեռնարկղերի մեջ (26.51.43 կամ 
26.51.44)  

- ռադիոհաղորդիչներն ու ռադիոընդունիչները, որոնք նախատեսված են վերոհիշյալ 
համակարգերի ղեկավարման համար (26.51.20) 

Բացառվում է` 

- գոլորշու կամ ավազաշիթային հարմարանքները, որոնք պատկանում են 28.29.22 
ստորադիրքին 

- մետաղաթելային մեքենաները, որոնք պատկանում են 28.94.14 ենթակարգին  

- տաքացնող սարքերը և կերակուր պատրաստելու սարքերը, որոնք ներառված են 
28.29.60  ենթակարգում 

- բաքերը կամ ուրիշ պահեստարանները, որոնք սարքավորված են միայն 
ծորակներով, մակարդակաչափերով կամ նման այլ սարքերով, դասակարգվում են 
ըստ պատրաստման նյութի 

28.99.20.200 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ, հատուկ նշանակության, 
օգտագործվող կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների 
արտադրության համար 

28.99.20.250 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, 
էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ հարթապանելային 
ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 



2221 
 

28.99.20.270 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում, այլ 

28.99.3 Հատուկ նշանակության սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

28.99.31 Չորանոցներ փայտանյութի, թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի համար. 
ոչ կենցաղային չորացնող մեքենաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են գոլորշիչ և չորացնող կայանքներ, որոնք 
ներառված չեն ուրիշ խմբավորումներում, արտադրվում են տարբեր տեսակների, 
երբեմն վակուումում աշխատելու համար, որ ապահովեն տարբեր նյութերի 
օգտագործումը, կարող են ունենալ ուղղակի կամ անուղղակի տաքացում: Տվյալ 
ենթակարգում դասակարգվում են միայն գոլորշիչներ և չորանոցներ, որոնք 
օգտագործում են, համեմատաբար, ցածր ջերմաստիճաններ  

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գոլորշիչներ, մեծ մակերևույթ ունեցող անոթներ են, որոնք տաքացվում են, 
անմիջապես կամ ոչ անմիջապես, գոլորշու գալարախողովակներով, երբեմն 
հանդերձվում են առաջացող գոլորշու հեռացման համակարգով, լինում են մեկ 
ռեժիմով կամ բազմառեժիմային, որի դեպքում աշխատանքի սկզբունքը և 
կառուցվածքը նման է բազմառեժիմային թորիչներին, բայց չունեն խտացված 
գոլորշու վերաօգտագործում 

- լաբորատոր կայանքներ ցնդումային չորացումով և սառնարանային չորացնող 
կայանքներ, որոնք օգտագործվում են կենսաբանական նյութերի (հակաթույներ, 
մանրէներ, վիրուսներ և այլն) կայունացման և պահածոյացման համար (նյութերը 
սառեցվում են, ապա աստիճանաբար տաքացվում են շատ ցածր ճնշման տակ, երբ 
սառույցը ցնդում է, մնում է հեղուկազրկված նյութը) 

- թունելային չորացնող կայանքներ, չորանոցներ պտտական տեսակի, չորանոցներ 
թիթեղային տեսակի, չորանոցներ փոշարարային տեսակի, որոնք օգտագործվում են 
ոչ գյուղատնտեսական արտադրանքի համար. 

կիրառելի են 28.93.15 ենթակարգի պարզաբանումները, համապատասխան 
փոփոխություններով 

- ագրեգատներ և սարքավորանք, որոնք նախատեսված են շոգեհարման համար 
տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ լուծույթների կամ չորացման համար տրոհվող 
կամ ճառագայթաակտիվ նյութերի 



2222 
 

 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսական արտադրանքի համար չորանոցները (28.93.15) 

- ճառագայթաակտիվ նստվածքների չորացման համար կենտրոնախուսակները 
(28.29.41) 

- շշերի և ուրիշ անոթների չորացման համար սարքավորանքը (28.29.21) 

- մանածագործվածքի, գործվածքների կամ պատրաստի մանածագործական 
արտադրատեսակների չորացման համար սարքավորանքը (28.94.22)  

- գերբարձր ջերմաստիճանով աշխատող արդյունաբերական վառարանները 
(28.21.12) 

28.99.31.300 Չորանոցներ փայտանյութի, թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի համար 
28.99.31.330 Չորանոցներ փայտանյութի համար 
28.99.31.350 Չորանոցներ թաղանթանյութի, թղթի կամ ստվարաթղթի համար 
28.99.31.500 Չորանոցներ արդյունաբերական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.99.32 Կարուսելներ, ճոճեր, հրաձգարաններ և այլ զվարճահարմարանքներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- զվարճահարմարանքներ, շրջիկ կրկեսներ, գազանանոցներ և թատրոններ 
(պայմանով, որ դրանք ունեն կանոնավոր աշխատանքի համար բոլոր անհրաժեշտ 
տարրերը), ինչպես նաև օժանդակ սարքավորանքի առարկաներ (պայմանով, որ 
դրանք հանդիսանում են տվյալ զվարճահարմարանքի բաղադրամաս, թեկուզև 
առանձին ներկայացված լինելու դեպքում դասակարգվում են ուրիշ 
խմբավորումներում), տվյալ կարգի զվարճահարմարանքները ներառում են` 
կարուսելներ բոլոր տիպերի, ավտոմեքենաներով զվարճահարմարանքներ, ջրային 
թեքատներ, ռուսական սառցաբլրակներ, նավակի տեսքի ճլորթիներ, 
հրաձգարաններ, լաբիրինթոս և այլն 

  

Բացառվում է` 

- հրուշակեղենի կամ այլ արտադրատեսակների վաճառքի, գովազդի, ճանաչողական 
և համանման ցուցահանդեսների համար նախատեսված շարժական վրաններ 

- տրակտորները և այլ տրանսպորտային միջոցները, բացի նրանցից, որոնք 
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նախատեսված են  զվարճահարմարանքների համար և հանդիսանում են դրանց 
անբաժանելի մասը 

- մետաղադրամի կամ մետաղանիշի նետման միջոցով միացող զվարճական 
ավտոմատներ (32.40.42) 

- որպես մրցանակներ տրվող ապրանքներ (դասակարգվում են համապատասխան 
խմբավորումներում) 

28.99.32.000 Կարուսելներ, ճոճեր, հրաձգարաններ և այլ զվարճահարմարանքներ 
28.99.39 Գործարկման սարքավորանք թռչող ապարատների համար. տախտակամածի 

դադարակներ և համանման հարմարանքներ. դողերի հավասարակշռման և 
կարգավորման համար սարքավորանք. հատուկ նշանակության այլ 
սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-մեխանիկական, ջերմային կամ էլեկտրական սարքեր և կայանքներ, որոնք հատուկ 
նախատեսված են քիմիական տարրերի կամ նրանց միացությունների հարստացման 
համար մեկ իզոտոպով կամ բաղկացուցիչ իզոտոպների ամբողջական 
տարանջատման համար 

- սարքեր և կայանքներ ծանր ջրի արտադրության համար, բնական ջրի 
հարստացման եղանակով` հատուկ կայանքներ չափամասային թորման և 
բազմաթորման համար, բաղկացած են մեծաքանակ թիթեղներից, որոնք 
տեղադրված են խմբերով և աստիճանաձև և որոնցում օգտագործվում է հասարակ 
ջրի և ծանր ջրի եռման կետերի աննշան տարբերությունը, գլխամասային 
չափամասերի ստացման համար, որոնք հետզհետե աղքատանում են ծանր ջրից և 
հետնամասի չափամասերի ստացման համար և որոնք հետզհետե հարստանում են 
ծանր ջրով 

- սարքեր և կայանքներ ծանր ջրի արտադրության համար, բնական ջրի 
հարստացման եղանակով` կայանք, որը հեղուկ ջրածնի ցածր ջերմաստիճանային 
չափամասային թորման եղանակով անջատում է դեյտերիում, որն հետագայում 
այրվում է ծանր ջուր ստանալու համար 

- սարքեր և կայանքներ ծանր ջրի արտադրության համար, բնական ջրի 
հարստացման եղանակով` սարք իզոտոպային փոխանակման հիման վրա ծանր ջրի 
կամ դեյտերիումի միացումների արտադրության համար, որ երբեմն, կատարվում է 
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կատալիզային ագենտի ներկայությամբ կամ տարբեր, հեղուկ կամ գազային 
ջրածնային ֆազերի հպման եղանակով 

- սարքեր և կայանքներ ծանր ջրի արտադրության համար, բնական ջրի 
հարստացման եղանակով. էլեկտրոլիտային բջիջներ, որոնք նախատեսված են ծանր 
ջրի արտադրության համար, ջրատարրալուծման ճանապարհով և սարք, որը 
միացնում է ջրատարրալուծումը, ստացված ջրածնի և ելման ջրի միջև կատարվող 
իզոտոպային փոխանակման հետ 

- սարքեր և կայանքներ ուրանի հարստացման համար, ուրան 235 ստանալու համար, 
հատուկ կենտրոնախուսակներ են («գազային»), որոնց գլանային ռոտորը 
պատրաստված է պլաստմասսայից կամ պողպատից և պտտվում է շատ մեծ 
արագությամբ (կենտրոնախուսակների ներքին մակերևույթը ենթարկվում է հատուկ 
մշակման, որը բարձրացնում է դիմադրողականությունն ուրանի հեքսաֆտորիդի 
քայքայիչ ազդեցության նկատմամբ), գործնականում օգտագործվում են մեծ 
քանակության բլոկներ, որոնք տեղադրվում են աստիճանաձև և աշխատում են 
հոսանքին հակառակ կամ հոսանքի ուղղությամբ 

- սարքեր և կայանքներ ուրանի հարստացման համար, ուրան 235 ստանալու համար, 
զատիչներ ուրանի իզոտոպների (գազային դիֆուզիայի տեսակի), որոնցում ուրանի 
գազային հեքսաֆտորիդը բաժանվում է երկու չափամասերի, ուրան 235 տարբեր 
պարունակությամբ, համեմատած ելման գազի հետ, դա կատարվում է դիֆուզիոն 
խցի մեջ, խոռոչավոր թաղանթի միջով դիֆուզիայի հետևանքով (այս գործողության 
բազմակի կրկնումով կարելի է ստանալ ուրան 235- ի մաքուր հեքսաֆտորիդ) 

- սարքեր և կայանքներ ուրանի հարստացման համար, ուրան 235 ստանալու համար, 
«ծայրափողակային» սարք է (Բեկքերի գործընթաց), որում գազի (ուրանի 
հեքսաֆտորիդ և հելիում կամ ջրածին) հոսքը բարձր արագությամբ սրսկվում է մեծ 
կորություն ունեցող ծայրափողի մեջ, ելքում հանող խողովակն առանձնացնում է 
ուրանի հեքսաֆտորիդի հարստացված չափամասը 

- սարքեր և կայանքներ ուրանի հարստացման համար, ուրան 235 ստանալու համար. 
կալուտրոններ էլեկտրամագնիսական զատման համար 

- սարքեր և կայանքներ ուրանի հարստացման համար, ուրան 235 ստանալու համար. 
մասեր մեքենաների 

- մեքենաներ լամպերի լամպանոթների վակուումային հերմետիկացման համար  

- ռոտացիոն մեքենաներ շիկացման լամպերի կամ անհաղորդալար էլեկտրոնային 
սարքերի ավտոմատ հավաքման համար` ընդգրկում են ապակու ջերմամշակման 
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սարքեր, օրինակ` փչումով գազային հրածորաններ կամ ապակե լամպանոթների 
համար մամլող-փակող սարքեր 

- մեքենաներ շիկացման էլեկտրական լամպերի հավաքման համար` բաղկացուցիչ 
մասերը հավաքվում են փոխակրիչների վրա, որոնք ներառում են ապակու 
ջերմամշակման սարքավորանք, պոմպեր և լամպերի փորձարկման սարքեր 

- ապակու արտադրության կամ տաք մշակման համար նախատեսված մեքենաներ, 
որոնք կատարում են ապակու, հալեցրած քվարցի կամ ուրիշ քվարցային ապակիների 
(տաքացրած են մինչև փափուկ կամ հալեցված վիճակի) մշակում: Նշված 
մեքենաներում օգտագործվում են ձուլման, գրտնակման, գլոցման, սեղմման, 
արտափչման, նմուշավորման, կաղապարման գործընթացները և այլն: 

- մեքենաներ հարթ, թերթավոր ապակու արտադրության համար` ձուլման սեղաններ 
հարթ ապակու համար, պայմանով, որ նրանք հանդերձված են մեխանիկական 
սարքերով. ձուլման սեղանի գրտնակներ, որոնք ունենում են էլեկտրական շարժաբեր 
և ապահովում են ապակու զանգվածի հավասարեցումը և տափակեցումը սեղանի 
վրա 

- մեքենաներ թերթավոր ապակու պատրաստման համար, ուղղահայաց փչման կամ 
ապակու բազկի կորզանումով, խողովակով կատարվում է ապակու կորզանում բարձր 
ձողով դեպի վեր, հատուկ հալքանոթի միջից, խողովակով բաց է թողնվում սեղմված 
օդ, որն ապահովում է ապակյա բազկի գլանային ձևը, անցման վերջում բազուկը 
կտրտվում է մասերի, իսկ այնուհետև կատարվում է հատում երկայնակի ձևով, որը 
թույլ է տալիս հետագայում, այդ կտորները փռել և ստանալ ապակու հարթ թերթեր 

- մեքենաներ թերթավոր ապակու պատրաստման համար, հարթ շերտերի 
կորզանման միջոցով, ապակու կոպիտ կաղապարված թերթը բռնվում է հատուկ 
սարքով, հետո թերթը բռվում է գրտնակների կողմից և ենթարկվում կորզանման 
հորիզոնական կամ ուղղահայաց ուղղություններով, երբ աստիճանաբար անցնում է 
ապակու թրծման վառարանի միջով, այսպիսով ստացված ամբողջական թերթը հետո 
կտրտվում է մասերի մեխանիկական եղանակով կամ էլեկտրականությամբ 
տաքացվող, շիկացած լարի օգնությամբ 

- մեքենաներ հաստաթերթ ապակու կորզանման և գլոցման համար` որոշ 
մեքենաներում սեղանի վրա է թափվում հալված ապակու որոշակի քանակություն, 
ապա կատարվում է այդ զանգվածի փռում մեկ կամ մի քանի զույգ գրտնակներով, 
որոնք հովացվում են միջով շրջանառություն կատարող ջրի միջոցով. կան 
մեքենաներ, որոնցում հալված ապակու շերտը հոսում է անմիջապես գրտնակների 
տակ, իսկ մյուսներում կիրառվում են փորագրված գլաններ, որոնց օգնությամբ, 
ապակու տարբեր մակերևույթներ ստանալու համար, օրինակ ալիքավոր, ակոսավոր 



2226 
 

և այլն  

- մեքենաներ ամրանավորված ապակու արտադրության համար` նման են 
հաստաթերթ ապակու ստացման մեքենաներին, բայց դրանցում ապակու թերթի 
փռման հետ զուգընթաց կատարվում է լարային ցանցի փռում, որը սեղմվում է 
ապակու մեջ, որը դեռ գտնվում է փափուկ վիճակում կամ ցանցը ներդրվում է 
ապակու երկու թիթեղների արանքում, որոնք դուրս են գալիս գրտնակների երկու 
լրակազմերի տակից 

- այլ մեքենաներ ապակու տաք մշակման համար` մեքենաներ շշերի և այլն 
պատրաստման համար, սկսած կաղապարման և փչման հասարակ 
հարմարանքներից, վերջացրած ավտոմատ մեքենաներով, անընդհատ մատուցմամբ 
և երկու պտտվող սկավառակներով, որոնցից մեկում կոպիտ ձուլման կաղապարներն 
են, իսկ մյուսում` վերջնամշակման կաղապարները 

- հատուկ մեքենաներ և մամլիչներ ապակե տարբեր արտադրատեսակների 
կաղապարման համար, օրինակ` սալաքարեր, կղմինդրներ, օպտիկական 
ապակիների նախապատրաստվաքներ և այլն 

- մեքենաներ ապակե փողակների և խողովակների կորզանման, կաղապարման կամ 
արտափչման համար, այդ թվում քվարցային ապակուց խողովակների կորզանման 
համար հատուկ մեքենաներ 

- մեքենաներ ապակե ուլունքների պատրաստման համար, մասնավորապես, 
մեքենաներ, որոնցում կտրտված կտորները կլորացվում են պտտվող տաքացվող 
թմբուկների մեջ 

- մեքենաներ մանածագործության համար անընդհատ ապակե թելքի պատրաստման 
համար` բաղկացած են փոքր էլեկտրական վառարանից, որը լցվում է ապակյա 
գնդիկներով (վառարանի հատակն իրենից ներկայացնում է կորզանային տախտակ, 
որն ունի հարյուրի հասնող, շատ փոքր անցքեր, թելերն անցնելով անցքերից միանում 
են իրար հատուկ սարքերի օգնությամբ, կազմելով մի միասնական հյուսք, որը 
փաթաթվում է թմբուկի վրա, ինչն ապահովում է թելերի ձգումը դեպի առաջ)  

- մեքենաներ կարճ թելքի պատրաստման համար` բաղկացած են էլեկտրական 
վառարանից և կորզանային տախտակից, գումարած դրանց, ունեն նաև 
հարմարանքներ խտացրած օդ տալու համար, որը կատարվում է զուգամիտվող 
հոսքերի ձևով (այդ հոսքերը կատարում են երկյակի դեր` ձգում են և կտրում թելը, 
թելերն ընկնում են յուղային մառախուղի միջով պտտվող, ակոսավոր թմբուկի վրա, 
դրա ներսում գտնվող ներծծող սարքը թելերը ներս է քաշում, որտեղ դրանցից 



2227 
 

կազմվում է ճոպան, որն իր հերթին փաթաթվում է մասրային կոճի վրա) 

- հատուկ մեքենաներ ապակե խծկանքների պատրաստման համար` հալված 
ապակին լցվում է պտտվող սկավառակի վրա, կպչում դրա քարթերին, ապա 
կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ ձգվում թելերի տեսքով 

- մեքենաներ լամպանոթների արտափչման համար կամ էլեկտրական լուսավորման 
լամպերի և խողովակների կամ էլեկտրոնային սարքերի և խողովակների ապակե 
մասերի պատրաստման համար և այլն 

- մեքենաներ օպտիկական թելերի և նրանց նախապատրաստվածքների 
արտադրության համար 

- մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են պարանների կամ ճոպանների 
պատրաստման համար (փաթաթող, ոլորող, հյուսող մեքենաներ և այլն) և որոնք 
աշխատում են մանածագործական մանվածքով, մետաղական լարով կամ երկուսի 
հետ միաժամանակ, այդ թվում` ճկուն մետաղալարի պատրաստման մեքենաները:  

- մեքենաներ և հարմարանքներ մանածագործվածքային թելքից քուղերի, կորդի, 
պարանների և ճոպանների պատրաստման համար` ճոպան-պարանագործ 
մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են երկու կամ ավելի միաթելերից կուղերի 
պատրաստման համար 

- ոլորող մեքենաներ պարանների և ճոպանների արտադրության համար, որոնք 
երկու կամ ավելի կուղեր իրար են փաթաթում, ավելի հաստ պարաններ և ճոպաններ 
ստանալու համար 

- համակցված պարանա-ճոպանային մեքենաներ, որոնք օգտագործվում են բարձր 
ձգվածության կորդ և փոքր տրամագծի պարաններ ու ճոպաններ ստանալու համար 

- մեքենաներ և հարմարանքներ մետաղալարից (բացի էլեկտրական մալուխները) 
պարանների և ճոպանների արտադրության համար` աշխատանքի սկզբունքը 
համընկնում է մանածագործական մանվածքով աշխատող մեքենաների աշխատանքի 
սկզբուքի հետ 

- մեքենաներ և հարմարանքներ էլեկտրական հաղորդալարերի ոլորման ու հյուսման 
համար և մեքենաներ համառանցքային մալուխների արտադրության համար 

- հալքանոթային մամլակային մամլիչներ ալյումինաջերմային եռակցման համար 
ռելսերի, մեքենաների մասերի և այլն 

- մեքենաներ մետաղների մաքրման և խածատման համար (թթվով, եռաքլորէթիլենով 
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և այլն), ներառյալ թերթագլոցման հաստոնների խածատման ագրեգատները  

- պտտվող թմբուկներ կաղապարման խառնուրդի հեռացման համար, 
օքսիդաթաղանթի կամ մետաղական արտադրատեսակների (մանեկներ, հեղույսներ 
կամ գնդիկային առանցքակալներ) ողորկման համար  

- մեքենաներ կլայեկման համար, հալված անագի մեջ սուզման եղանակով 

- թուջի ջարդիչներ և հատուկ դարբնոցային մամլիչներ թուջի թափոնները ջարդելու 
համար 

- հատուկ մեքենաներ էլեկտրական մալուխները փաթաթելու համար մանվածքով, 
ներծծված թղթի շերտերով, անկիզաքարի ժապավեններով կամ ուրիշ պաշտպանիչ 
նյութերով պատելու համար 

- սարքեր մետաղալարից էլեկտրական կոճերի փաթաթման համար, օրինակ` 
էլեկտրաշարժիչների, կերպափոխիչների և այլն համար 

- բաքեր և ուրիշ պահեստարաններ (ջրատարրալուծման լոգնոցներ կամ բաքեր), 
որոնք հանդերձված են մեխանիկական սարքերով, բայց որոնք նախատեսված չեն 
հատուկ մի բնագավառում աշխատանքի համար  

- մամլիչներ, ջարդիչներ, խառնիչներ և այլն, որոնք նախատեսված չեն մթերքի որևէ 
տեսակի կամ արդյունաբերության որևէ ճյուղի համար 

- արդյունաբերական ռոբոտներ` ավտոմատ մեքենաներ, ծրագրավորվում են 
պարբերաբար որոշակի կրկնվող շարժումների կատարումը կամ գործողությունների 
հարմարեցումը, օրինակ` շրջապատի պայմանների փոփոխություններին համաձայն, 
մշակելով շրջակա միջավայրի մասին ստացած տեղեկությունները, կարող են ունենալ 
մարդու ձեռքի կառուցվածք և տեղադրվել հորիզոնական կամ ուղղահայաց վիճակում 
(ծայրին ունենում են գործիքի բռնիչ), ռոբոտի տարբեր մասեր շարժման մեջ են 
դրվում էլեկտրաշարժիչների, հիդրավլիկական կամ օդաճնշական համակարգերի 
միջոցով. ունեն լայն կիրառություն, եռակցում, ներկարարություն, բարձում-
բեռնաթափում, սարքերի հավաքում և այլն իրականացնելու համար, փոխարինում են 
մարդուն ծանր կամ վտանգավոր պայմաններում աշխատանքներ կատարելիս (տվյալ 
դեպքում օգտագործում են աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ գործիքներ 
և դրանց բռնիչներ), դրանց թվում են արդյունաբերական ռոբոտները, որոնք կարող 
են կատարել տարբեր աշխատանքներ, աշխատանքային գործիքների հասարակ 
փոխարինումով: 

- մեքենաներ և հարմարանքներ, որոնք ունեն հետևյալ հատկանիշները` ներառված 
չեն տվյալ դասակարգչի ուրիշ խմբավորումներում, չեն կարող դասակարգվել որևէ 



2229 
 

խմբում, ելնելով աշխատանքի սկզբունքից, նկարագրությունից կամ տեսակից, չեն 
մտնում ոչ մի խմբավորման մեջ, դատելով նրանց կիրառությունից կամ 
արդյունաբերության ճյուղից, որում օգտագործվում են և կարող են միաժամանակ 
դասակարգվել մի քանի տեղ: Այդ մեքենաները տարբերվում են ընդհանուր կարգով 
դասակարգվող մեքենաների մասերից նրանով, որ սրանք ունեն իրենց առանձին 
գործառույթը, օրինակ` օդի խոնավացման կամ չորացման սարքերը, որոնք 
աշխատում են ուրիշ մեքենաներից կամ հարմարանքներից անկախ կամ 
մեխանիկական սարքերը, որոնք չեն աշխատում, եթե չեն տեղադրված ուրիշ 
մեքենաների վրա կամ մտցված չեն միասնական համալիրների կազմի մեջ: Բայց, երբ 
տեղադրված են ուրիշ մեքենաների վրա, ապա նրանց գործառույթները տարբերվում 
են իրարից, կամ չեն կազմում ընդհանուր մեքենայի անխախտելի մաս:  

- սարքեր ծավալային բաշխման (զետեղարանների մեխանիկական սնիչներ) և 
նախապատրաստվածքների ավտոմատ բաշխիչներ, որոնք չեն նախատեսված, 
հատուկ, մի որևէ արդյունաբերական ճյուղում աշխատելու համար  

- մեքենաներ կոճակների կամ խողովակավոր գամերի տեղադրման համար, որոնք 
հավասարապես հաջող կարող են աշխատել գործվածքի, թղթի, կաշվի կամ ուրիշ 
նյութերի հետ և մեքենաներ, որոնք ամրանների միջոցով կարող են միացնել 
շարժաբերային ժապավենների ծայրերը (պատրաստված են ռետինից, 
մանածագործվածքից և այլն ու նախատեսված են տարբեր մեքենաների վրա 
տեղադրվելու համար) 

- թրթռիչային շարժիչներ, որոնք բաղկացած են էլեկտրական շարժիչից և երկու 
կողմերից դուրս եկող լիսեռների վրա տեղադրված սկավառակներից, որոնք 
առաջացնում են շառավղային թրթռում, ինչը փոխանցվում է սարքերին 
(զետեղարաններ, ձագարներ, փոխակրիչներ և այլն), որոնց միացված են թրթռիչային 
շարժիչները 

- էլեկտրամագնիսական թրթռիչներ, որոնք նախապատրաստված են փոխադրման, 
մաղման, տոփանման և այլ սարքերի հետ միացնելու համար, բաղկացած են 
հիմնային սալից, որն իր վրա կրում է էլեկտրամագնիս և երկու մետաղական 
ձողերից,որոնք ծառայում են որպես հիմք մեծ զանգված ունեցող բեռի համար, որը 
զսպանակների երկու խմբի միջոցով, էլեկտրամագնիսից որոշ հեռավորության վրա է 
պահվում (զսպանակների օգնությամբ բեռը հերթականորեն մեկ ձգվում է դեպի 
մագնիսը մեկ վանվում է նրանից) 

- մեքենաներ զամբյուղների, հյուսված արտադրատեսակների պատրաստման համար 
և այլ մեքենաներ ուռու ճյուղերի, եղեգի, ծղոտի, ծառի կեղևի այլ նյութերի հյուսման 
կամ վերահյուսման համար, մեքենաներ զամբյուղների, հյուսված կափարիչով 
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արկղերի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար 

- մեքենաներ շշերի պատյանների հյուսման համար 

- մեքենաներ շշերի համար ծղոտից պաշտպանական թաղանթների պատրաստման 
համար 

- մեքենաներ գլխարկների, քուղերի կամ ժապավենների հյուսման համար, 
գլխարկների արտադրությունում  

- մեքենաներ նկարչական վրձինների կամ ուրիշ վրձինների և խոզանակների 
պատրաստման համար, այդ թվում, մեքենաներ մազի, թելքի և այլն 
նախապատրաստման համար վրձինների և խոզանակների արտադրության համար և 
մեքենաներ մազերի, թելքերի և այլն լցոնման համար բների, կալիչների և կոթերի մեջ  

- օդախոնավացուցիչներ և օդաչորուցիչներ, 28.25.14 կամ 28.29.22 ենթակարգերում 
չդասակարգվող 

- շարժիչների մեկնարկիչներ, մեխանիկական, հիդրավլիկական, սեղմած օդի 
օգտագործմամբ, պատկանում 29.31.22 ենթակարգում չդասակարգվող  

- հիդրավլիկական կուտակիչներ, որոնք որոշակի քանակության հեղուկ են պահում 
ճնշման տակ, հիդրավլիկական մեքենաներում մատուցման հոսքի 
հավասարաչափությունն ապահովելու համար 

- ավտոմատ յուղման սարքեր պոմպային տեսակի, մեքենայական տեխնիկայի 
յուղման համար 

- մեքենաներ լուցկիների թաթախման համար 

- մեքենաներ տակառների ձյութման կամ պատվածքներով պատելու համար, որոնք 
չեն պատկանում 28.29.22 ենթակարգի սարքերի թվին 

- մեքենաներ եռակցման էլեկտրոդների բոլորածեփման համար 

- մեքենաներ դոնդողանյութի մաքրման համար տպագրական գրտնակների վրայից և 
դոնդողանյութով նրանց կրկնակի պատման համար 

- մեքենաներ տակդիրների պատման համար լուսազգայուն էմուլսիայի պատվածքով  

- մեքենաներ ապակու մակերևույթը «սառցե» նախշով մշակման համար, թթվային 
գործընթացի կիրառմամբ 

- մեքենաներ մանեկների պնդացման կամ քանդման համար և հարմարանքներ 
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մետաղական միջուկների հանման համար, որոնք չեն պատկանում 28.62 դասի ձեռքի 
գործիքների թվին, փոքրածավալ, օդաճնշական, ձեռքի աշխատանքային գործիքների 
թվին- մեքենաներ տեխնիկական սպասարկման համար խողովակաշարերի կամ ոչ 
ճկուն խողովակների կառուցվածքների (ոչ մեծ ինքնագնաց մեքենաներ են, որոնք 
օգտագործվում են նավթատար խողովակների մաքրման, ձյութապատման և այլն 
համար) 

- մեքենաներ սանդերքային գլանների վրա սանդերքային գործվածքի հավաքակցման 
համար 

- մեքենաներ պատրաստման համար պարանային ներբանների, կոշիկների համար 

- մեքենաներ լվացման, մաքրման կամ փոշու հեռացման համար փետուրի վրայից, 
որը նախատեսված է անկողնային պիտույքների համար  

- մեքենաներ փետուրե վերմակների լցման համար կամ ներքնակների խցման համար 

- մեքենաներ հղկանյութի նստեցման համար տարբեր հիմքերի վրա (գործվածք, 
թուղթ և այլն) 

- մեքենաներ կաժերով հավաքման համար, ճկուն ճոպանների կամ փողրակների 
(մանածագործական կամ մետաղական ճոպաններ, էլեկտրական մալուխներ, 
կապարե փողրակներ) 

- մեխանիկական սարքեր ջրային բույսերի կտրման համար, իրենից ներկայացնում է 
հորիզոնական գերանդի, գտնվում է ջրի մակերևույթից ցած և պտտվում է 
ուղղահայաց առանցքի շուրջը, կարող են ունենալ ձեռքի կամ մեխանիկական 
շարժաբեր 

- ջրասուզակային զանգեր և ջրասուզակային մետաղական հագուստ և այլն` 
մեխանիկական սարքավորանքի հետ 

- հոլակային կայունացուցիչներ նավերի և համանման կիրառման համար 

- սարքավորանք ղեկակառավարման համակարգերի և նավի ղեկերի 

- էլեկտրական, հիդրավլիկական և այլ ապակու մաքրման մեխանիզմներ 
ինքնաթիռների, նավերի և ուրիշ տրանսպորտային միջոցների համար, դրանց կազմի 
մեջ են մտնում մաքրիչների խոզանակների նեցուկային տարրերը և խոզանակները, 
պայմանով, որ դրանց կարելի է դասակարգել, որպես նախատեսված տարրեր 
վերոհիշյալ ապակեմաքրիչների համար 

- անդրաձայնային սարքեր մետաղական մասերի և տարբեր արտադրատեսակների 
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մաքրման համար, որոնք կազմված են բարձր հաճախության գեներատորից, մեկ կամ 
մի քանի փոխակերպիչներից, բաքից, մաքրման ենթակա արտադրատեսակների 
համար և անդրաձայնային փոխակերպիչներից 

- եռակցման փչումով հրածորաններ, ստորջրյա եռակցման համար, որոնք 
հանդերձավորվում են հատուկ բոցավառող սարքով, խտացրած օդի կամ թթվածնի 
տրման սարքերով, որոնց միջոցով ջրի տակ ստեղծվում է օդաբշտիկ, որի ներսում 
կարող է այրվել բոցը 

- սարքեր կտրման կամ ծակման համար լեռնային ապարների կամ բետոնի, բարձր 
ջերմաստիճանի օգտագործման հաշվին, որն ստացվում է սև մետաղները թթվածնի 
հոսքի մեջ այրելու ժամանակ, ունեն հասարակ կառուցվածք և աշխատանքի սկզբունք 
(աշխատանքի ժամանակ թթվածինն անցնում է թուջի կամ պողպատի խողովակով, 
որի ծայրը տաքացված է մինչև կարմիր վիճակի, կատարվում է այրում և ստեղծվում է 
շատ բարձր ջերմաստիճան, որն էլ հալեցնում է լեռնային ապարը կամ բետոնը) 

- ավտոմատ մեքենաներ կոշիկների մաքրման համար 

- մեքենաներ մոմապատման համար թղթե բաժակների և այլ անոթների, սուզման 
միջոցով 

- արդյունաբերական փոշեծուծներ 

- արդյունաբերական հատակամաքրիչներ 

- գոլորշիչ օդահովացուցիչներ 

- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ տպատախտակների և հիբրիդային 
ինտեգրալային սխեմաների արտադրության համար, մեքենաներ մաքրման համար 
խոզանակներով կամ անդրաձայնով, մեկուսիչ նյութերի թիթեղների 

- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ տպատախտակների և հիբրիդային 
ինտեգրալային սխեմաների արտադրության համար, հաստոցներ գրտնակային 
լցավորման, մեկուսիչ նյութը լուսադիմադրությամբ, սոսնձանյութերով և 
հարակցանյութով պատելու համար 

- մեքենաներ սխեմաների տեղակայման համար տպատախտակների վրա և 
կայանքներ նրանց վրա էլեկտրական տարրերի ամրացման համար, որոնք 
պատրաստված են ոչ տպագրական եղանակներով, տարրերը տրվում են մեքենայի 
մեջ ավտոմատ փոխակրիչի օգնությամբ, որը դրանց տեղավորում է տպատախտակի 
որոշակի տեղերում և ամրացնում սոսնձով կամ զոդումով, դրանից հետո ստեղծվում 
են էլեկտրական կապերը տարրերի և տպատախտակի միջև  
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- որոշ մեքենաներ և հարմարանքներ, բացի մեքենաները, որոնք պատկանում են 
28.99.20.780 ստորադիրքին, կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների կամ 
ընդհատուն կիսահաղորդչային բաղադրիչների պատրաստման համար 

- համակարգեր ավտոտնակի դարպասների բացման և փակման համար, 
մեխանիկական սարքեր, որոնք հանդերձված են հեռակառավարման միջոցներով, 
ռադիոկառավարման սարքերը տեղակայվում են ավտոտնակի առաստաղին և 
բաղկացած են սերվոշարժիչից, փոխհաղորդակից, միացնող ռելսից ուժահաղորդակի 
հետ և ճոճանից, որն ամրացված է դարպասի վրա  

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված, բայց շարժիչի մաս կազմող կարբյուրատորներ (34.30), 
քանի որ գործողությունը, որն իրականացվում է ներքին այրման շարժիչներում, 
տարբերվում է շարժիչի կատարած գործողությունից, բայց միաժամանակ, անկախ 
գործողություն չէ, հետևաբար կարբյուրատորները, որոնք դասակարգվում են 
առանձին, համարվում են շարժիչների մաս և պետք է ընդգրկվեն 29.32 դասում  

- մեքենայի անխախտելի մաս կազմող մեխանիկական և հիդրավլիկական 
մեղմիչները, դասակարգվում են համապատասխան մեքենաների դիրքերում  

- թելքերի կամ կապրոնամազի մանրէազերծման համար մեքենաները (28.29.60) 

- 26 հատվածում դասվող սարքավորումների հոլակային (հոլակողմնացույցներ և այլն) 
և տորպեդների սարքերը (25.40.13)  

- 26.51.11 ենթակարգի ղեկերը (25.99.29) և ինքնաղեկասարքերը  

- երկանիվ մեքենաների կամ ավտոմեքենաների վրա տեղադրվող ապակեմաքրիչ 
սարքերը (27.40.39) 

- ավտոմեքենաների վրա տեղադրվող ապակեմաքրիչների մասերը (27.40.39) 

- գորգերը տեղում մաքրելու սարքերը (բացի չոր մաքրման սարքերից), որոնք 
նախատեսված են հյուրանոցների, հիվանդանոցների, ռեստորանների և այլնիհամար 
(բացի բնակարաններից) (28.94.22) 

- տպատախտակների, հիբրիդային կամ կիսահաղորդչային սխեմաների, 
կիսահաղորդչային ընդհատուն տարրերի արտադրության համար մեքենաները և 
հարմարանքները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 
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- զոնային հալման և սիլիկոնային ձողերի մաքրման վառարանները, 
տպատախտակների մակերևույթի օքսիդացման վառարանները և կիսահաղորդչային 
տպատախտակների լեգիրման համար դիֆուզիոն վառարանները (28.21.12)  

- նստեցման կամ շոգեֆազային եղանակով (28.21.12, 28.21.13, 28.95.11.100) կամ 
կատոդային փոշիացման եղանակով (28.49.12) դիէլեկտրիկական տակդիրների 
մետաղապատման կամ կիսահաղորդչային թիթեղների պատման սարքավորանքը,  

- տպված կամ լվացված դիէլեկտրիկական տակդիրների չորացման սարքավորանքը 
և թիթեղների անընդհատ չորացման վառարանները (28.21.13) 

- կիսահաղորդչային թիթեղի կամ դիէլեկտրիկական տակդիրների վրա 
լուսադիմադրության փռման համար կենտրոնախուսակները (28.29.41)  

- դիէլեկտրիկական տակդիրների շիթային խածատման համար խածատիչով 
կայանքը (28.29.22.700) 

- նախշակաղապարային տպագրման, էլեկտրական տակդիրների մածուկով 
պատման կայանքներ (28.99.13 կամ 28.99.14) 

- պլազմային փորագրման համար մեքենաները, որոնց օգնությամբ պլազմայի շիթով 
կիսահաղորդչային թիթեղի վրա ստանում են ցցուն կառուցվածքներ, մեքենաները 
լազերային սկրայբիրացման համար, կիսահաղորդչային թիթեղները չիփերի 
բաժանելու համար և մեքենաները լազերային փորագրման, որոնք նախատեսված են 
պատրաստի կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների կամ ընդհատային 
տարրերի պլաստիկական մարմինների փորագրային մշակման համար (28.41.11) 

- դիէլեկտրիկական տակդիրների ֆրեզման և գայլիկոնման համար, սիլիկոնային 
ձողերից թիթեղների կտրման համար, տպատախտակների ծակատման կամ 
կտրտման համար, տակդիրների կամ կիսահաղորդչային թիթեղների հղկման ու 
ողորկման համար մշակման հաստոցները (28.92.12) 

- բյուրեղի շուրջը նյութի մամլման եղանակով բյուրեղների պլաստիկ մարմինների 
արտադրության համար մամլիչները (28.96.10.730) 

- անդրաձայնային և էլեկտրական սեղմումային եռակցման եղանակներով 
կիսահաղորդչային ինտեգրալային սխեմաների հպատեղերին ոսկե լարերի միացման 
կայանքներ (28.29.70) 

- էլեկտրանստեցման եղանակով դիէլեկտրիկական տակդիրների մետաղական 
պատման, էլեկտրոլիտային անագապատման եղանակով լոգնոցների` բյուրեղներին 
միացման ձողիկների, մասնիկների արագացուցիչները որոշակի տարրերի (բոր, 
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ֆոսֆոր) իոնների պատվաստման սարքավորումները  

- տպասխեմաների լուսաշաբլոնների պատրաստման կամ էլեկտրական սխեմաների 
տրամագրերի փոխադրման սարքավորումները (26.70.22) 

- լուսադիմադրությամբ պատված կամ մշակված, դիէլեկտրիկ տակդիրների կամ 
կիսահաղորդչային թիթեղների վրա հոսանքակիր ուղիների տրամագրերի և 
էլեկտրական սխեմաների փոխադրման համար նախագծային վիմագրության 
սարքավորումները (26.70.24) 

- էլեկտրական մեքենաները և հարմարանքները, որոնք նախատեսված են 
պատրաստի տպած սխեմաների, հիբրիդային ինտեգրալային սխեմաների, 
կիսահաղորդչային թիթեղների և բյուրեղների ստուգման համար, էլեկտրական 
չափումների եղանակով, ներառում են մեքենաներ, որոնք հանդերձված են 
արատորոշման սարքերով կամ տեսակավորման սարքերով և որոնք նախատեսված 
են արտադրանքի փորձարկման համար, հատուկ բեռնարկղերի մեջ (26.51.43 կամ 
26.51.44)  

- ռադիոհաղորդիչներն ու ռադիոընդունիչները, որոնք նախատեսված են վերոհիշյալ 
համակարգերի ղեկավարման համար (26.51.20) 

 

Բացառվում է` 

- արդյունաբերական ռոբոտները, որոնք հատուկ նախատեսված են որևէ 
գործողություն կատարելու համար, դրանք դասակարգվում են ըստ կատարվող 
գործառույթի (օրինակ` 28.22.16 – 28.22.18) 

- գոլորշու կամ ավազաշիթային հարմարանքները, որոնք պատկանում են 28.29.22 
ստորադիրքին 

- մետաղաթելային մեքենաները, որոնք պատկանում են 28.94.14 ենթակարգին  

- տաքացնող սարքերը և կերակուր պատրաստելու սարքերը, որոնք ներառված են 
28.29.60 ենթակարգում 

- բաքերը կամ ուրիշ պահեստարանները, որոնք սարքավորված են միայն 
ծորակներով, մակարդակաչափերով կամ նման այլ սարքերով, դասակարգվում են 
ըստ պատրաստման նյութի 

- ոլորման շրջանակները, որոնք օգտագործվում են մանածագործական մանման 
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ժամանակ (28.94.12) 

- մեքենաները, որոնք կատարում են հյուսքին նախորդող գործողություններ` սանրում, 
քրքրում, մանում և այլն, համանման մեքենաները, որոնք օգտագործվում են մանման 
գործարաններում և որոնք կարող են օգտագործվել, ոլորման եղանակով, 
հաղորդալարի ստացման համար 

- մանածագործվածքի, առասանների` խորանարդների վրա փաթաթման համար 
մեքենաները (28.94.12) 

- մանվածքի, առասանների և այլնի վերջնամշակման համար մեքենաները (28.94.21) 

- 28.99.39 ստորադիրքի մեքենաների մասերը (28.99.51) 

- ընդհանուր նշանակության մամլիչները (28.99.20) 

- ապակեփչման ձեռքի հարմարանքները (25.73.30) 

- ամրացված ապակու արտադրության համար որոշ մեքենաներն, որոնցում 
սովորական ապակու թիթեղը տեղադրվում է տաքացված սալերի արանքում և հետո 
արագ սառեցվում (28.29.60) 

- ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով արտադրության համար ապակու 
կաղապարները (25.73.50) 

- 28.99.20.300 դիրքի մեքենաների մասերը (28.99.51) 

- մեքենաները էկրանավորման ցանցերի կամ էլեկտրոդների եռակցման համար 
(29.40.60) 

- մասերը մեքենաների, որոնք պատկանում են 28.99.20.200 ենթակարգին 
(28.99.51.300) 

- հրամետաղագործական եղանակներով օգտագործված միջուկային վառելիքի 
զատման համար նախատեսված վառարանները (28.21.11 կամ 28.21.13) 

- միջուկային վառելիքի համար կամ հոսերի վերամշակման համար օգտագործվող 
զատիչները, որոնք աշխատում են չափամասային թորման եղանակով (բացի ծանր 
ջրի արտադրության համար նախատեսվածները) (28.29.11) 

- օդային զտիչները, որոնք հատուկ նախատեսված են ռադիոակտիվ փոշու 
հեռացման համար, մաքրիչները ճառագայթաակտիվ յոդի պահպանման համար, 
ակտիվացված ածխի հիման վրա, իոնափոխանակման սարքերը, ճառագայթաակտիվ 
նյութերի զատման համար, ներառյալ էլեկտրադիալիզային սարքերը, զատիչներն 
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օգտագործված վառելիքի կամ հոսերի մշակման համար, որոնք աշխատում են 
քիմիական եղանակով կամ իոնափոխանակման եղանակով (28.25.14) 

28.99.39.200 Մեքենաներ, էլեկտրական կամ էլեկտրոնային լամպերի, էլեկտրոնաճառագայթային 
խողովակների կամ գազապարպումային լամպերի ապակե լամպանոթներում 
հավաքման համար 

28.99.39.250 Ամրակապեր հանքահորային, մեքենայացված, հիդրավլիկական շարժաբերով 

28.99.39.300 Մեքենաներ ապակու կամ ապակե արտադրատեսակների պատրաստման կամ տաք 
մշակման համար 

28.99.39.350 Ռոբոտներ արդյունաբերական համապիտանի 
28.99.39.400 Համակարգեր յուղման կենտրոնական 

28.99.39.450 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ հատուկ նշանակության, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում, հավաքման համար 

28.99.39.500 Մեքենաներ պարանների, ճոպանների, մետաղաճոպանների կամ մալուխների 
պատրաստման համար 

28.99.39.550 Մեքենաներ և մեխանիկական հարմարանքներ, հատուկ նշանակության, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

28.99.39.600 Սարքավորումներ ինքնաթիռի վերթիռի համար և դրանց մասեր, սարքավորումներ 
տախտամածային արգելակային կամ սարքավորումներ համանման և դրանց մասեր 

28.99.4 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանքի մասեր 
28.99.40 Տպագրական և կազմարարական սարքավորանքի մասեր 
28.99.40.100 Մասեր կազմարարական մեքենաների  
28.99.40.200 Մասեր տպաձևերի, թիթեղների շարման, պատրաստման կամ 

նախապատրաստման համար  
28.99.40.300 Մեքենաներ, սարքեր և սարքավորանք, գրաշարման, տպաձևերի և տպագրական 

թիթեղների համար 
28.99.40.400 Մասեր օֆսեթային տպագրության  մեքենաներ համար  
28.99.40.500 Սարքավորանք տպագրական այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
28.99.5 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 

սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 
բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող սարքավորանքի և սարքերի մասեր. 
հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր 

28.99.51 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 
բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող սարքավորանքի և սարքերի 
մասեր 

28.99.51.000 Կիսահաղորդչային ձուլազանգվածների կամ թիթեղների, կիսահաղորդչային 
սարքվածքների, էլեկտրոնային ինտեգրալային միկրոսխեմաների կամ 
հարթապանելային ցուցասարքերի (դիսպլեյների) արտադրության համար 
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բացառապես կամ հիմնականում օգտագործվող սարքավորանքի և սարքերի մասեր 

28.99.52 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի մասեր 
28.99.52.300 Մասեր մեքենաների, 28.99.39.050 և 28.99.39.250 դիրքերի 
28.99.52.700 Մասեր մեքենաների, 28.99.39.350, 28.99.39.400, 28.99.39.500, 28.99.39.550  

խմբավորումների 
28.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից  

28.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

28.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

29 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, կցանքներ և կիսակցանքներ 

29.1 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ 

29.10 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ  
29.10.1 Ներքին այրման շարժիչներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

 
Տվյալ կարգ ներառում է` 

-ավտոմեքենաների արտադրության ընթացքում ագրեգատների և պատրաստի 
բաղադրիչների (մասերի) տեղակայման (29.10.9), ավտոմեքենաների 
սարքավորանքի և թափքերի տեխնիկական վերազինման (նախահանդերձման), 
պահպանման, տեղակայման (հավաքման) (29.20.40), կցանքների տեղակայման 
(29.20.5), ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների տեղակայման (հավաքման) 
(29.32.9) ծառայություններ 

- մարդատար ավտոմեքենաներ 

-առևտրային ավտոմեքենաներ` ավտոֆուրգոններ, բաց բեռնատարներ, 
փոքրալիտրաժ բեռնատարներ, խճուղային քարշակներ, կիսաքարշակներ, 
բեռնատար-ինքնաթափեր  

- ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ և զբոսաշրջային ավտոբուսներ 

- ավտոմեքենաների շարժիչներ 

- ավտոմեքենաների ամրաշրջանակներ` հանդերձված շարժիչով 
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- այլ ավտոմեքենաներ` ձյունագնացներ, գոլֆի ավտոսայլակներ, ամֆիբիաներ, հրշեջ 
մեքենաներ, աղբահավաքներ, շարժական գրադարաններ ու բանկեր և այլն  

Մխոցային շարժիչների գլանների աշխատանքային ծավալը որոշվում է որպես 
ներքին և վերին անշարժ կետերով սահմանափակված գլանի ծավալի և գլանների 
քանակի արտադրյալ 

 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսական և արդյունաբերական տրակտորները (28.30, 28.92) 

- ավտոմեքենաների համար էլեկտրասարքավորանքը (29.31) 

- ավտոմեքենաների թափքի հիմնակմախքները (29.20) 

- ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և վերասարքավորման 
ծառայությունները  

29.10.11 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ոչ ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով տրանսպորտային միջոցների համար  

29.10.11.300 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, ավտոմեքենաների համար, 250 սմ3 
–ից ոչ ավել գլանի ծավալով 

29.10.11.500 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, ավտոմեքենաների համար, 250 
սմ3 –ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 1000 սմ3 –ից ոչ ավել 

29.10.11.530 Շարժիչներ ներքին այրման կարբյուրատորային, մոտոցիկլների համար, 250 սմ3 –ից 
ավելի գլանի ծավալով, բայց 1000 սմ3 –ից ոչ ավել 

29.10.12 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

29.10.12.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

29.10.13 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ սեղմումային վառումով, 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ տարբեր տեսակների (ներառյալ 
ավտոմեքենաներ-ամֆիբիաներ), ցանկացած տիպի շարժիչով (ներքին այրման 
շարժիչ, էլեկտրաշարժիչ, գազային տուրբիններ և այլն)` նախատեսված են մարդկանց 
փոխադրման համար, ներառում են նաև պարզեցված կառուցվածքի եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես օրինակ` մոտոցիկլային շարժիչով, անիվներով և 
այլնով սարքավորված (որոնք մեխանիկական կառուցվածքի շնորհիվ ունեն 
սովորական ավտոմեքենաների հատկանիշներ, այսինքն` ավտոմեքենայի տիպի 
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կառավարման համակարգ կամ ինչպես հետադարձ փոխանցում, այնպես և 
դիֆերենցիալ), տեղակայված են T-աձև ամրաշրջանակի վրա, որում երկու հետին 
անիվներն ունեն տարբեր կուտակիչներից սնուցվող առանձին էլեկտրաշարժիչներից 
անկախ շարժաբերներ, այդպիսի տրանսպորտային միջոցների կառավարումն, 
որպես կանոն իրականացվում է մեկ կենտրոնական կառավարման լծակով, որի 
միջոցով վարորդը կարող է տրանսպորտային միջոցը գործարկել, արագացնել, 
արգելակել, կանգնեցնել, տալ հետադարձ ընթացք, ուղղորդել աջ կամ ձախ, կարող 
են լինել ինչպես անվավոր, այնպես և թրթուրավոր 

- ավտոմեքենաներ (օրինակ` ավտոմեքենաներ- սրահներ,սպորտային և 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ), մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներ 
(օրինակ` շտապ օգնության մեքենաներ, բանտային ֆուրգոններ), բնակելի 
ավտոֆուրգոններ (զբոսաշրջային ավտոֆուրգոններ և այլն), մարդկանց 
փոխադրման համար նախատեսված և որպես կացարան սարքավորած 
տրանսպորտային միջոցներ (ննջասենյակային. խոհանոցային և այլ 
հարմարություններով), ոչ մեծ մրցարշավային ավտոմեքենաներ (չունեն թափք, 
հանդերձված են կայծային վառքով ներքին այրման մխոցային շարժիչով և կարող են 
զարգացնել համեմատաբար բարձր արագություններ), երկակի նշանակության 
ավտոմեքենաներ, այսինքն ավտոմեքենաներ, որոնք կարող են փոխադրել ինչպես 
մարդկանց, այնպես և բեռներ (բեռների փոխադրման համար նախատեսված այլ 
մեքենաներից տարբերվում են հետևյալ հատկանիշներով. հետին նստելատեղը 
կարող է ծալվել կամ հանվել, կարող են ունենալ կողային կամ հետին դուռ, սրահի 
հարդարանքը նման է ուղևորների փոխադրման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների սրահի հարդարանքին)  

«Բեռնաուղևորատար ավտոֆուրգոն» հասկացության ներքո հարկ է նկատի 
ունենալ առավելագույնը մինչև 9 նստելատեղ (ներառյալ վարորդինը) ունեցող այն 
տրանսպորտային միջոցները, որոնց ներքին տարածությունը, առանց 
կառուցվածքային փոփոխությունների, կարող է օգտագործվել ինչպես մարդկանց, 
այնպես և բեռների փոխադրման համար: 

 

Բացառվում է`  

- 29.10.30 ենթակարգի ավտոմեքենաները 

- հատուկ ձյան վրայով տեղաշարժվելու համար նախատեսված տրանսպորտային 
միջոցները (օրինակ` ձյունագնացները), գոլֆի խաղադաշտերի համար նախատեսված 
ավտոմեքենաները և համանման տրանսպորտային միջոցները (29.10.52) 
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29.10.13.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ սեղմումային վառումով, 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

29.10.2 Ավտոմոբիլներ մարդատար 
29.10.21 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ կայծային վառումով շարժիչով, 1500 սմ3 -ից ոչ 

ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, նոր  

29.10.21.300 Ավտոմեքենաներ նոր, ներքին այրման շարժիչով, կայծային վառքով 
(կարբյուրատորային), 1500 սմ3 –ից ոչ ավել գլանի ծավալով 

29.10.21.330 Ավտոմեքենաներ նոր, ներքին այրման շարժիչով, կայծային վառքով 
(կարբյուրատորային), 1000 սմ3 –ից ոչ ավել գլանի ծավալով 

29.10.21.360 Ավտոմեքենաներ և ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման շարժիչով, 
կայծային վառքով (կարբյուրատորային), 1000 սմ3 –ից ավել գլանի ծավալով, բայց 
1500 սմ3 –ից ոչ ավել 

29.10.22 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ կայծային վառումով շարժիչով, 1500 սմ3 -ից 
ավել գլանների աշխատանքային ծավալով, նոր  

29.10.22.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչով, 
1500 սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

29.10.22.500 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչով, 1500 
սմ3 –ից ոչ ավելի գլանի ծավալով, բայց 3000 սմ3 –ից ոչ ավելի 

29.10.23 Տրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային շարժիչով, սեղմումային 
վառումով (դիզելային կամ կիսադիզելային), նոր 

29.10.23.100 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 1500 սմ3 –
ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 

29.10.23.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 1500 սմ3 –
ից ավելի գլանի ծավալով, բայց 2500 սմ3 –ից ոչ ավելի 

29.10.23.400 Ավտոմեքենաներ մարդատար նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 2500 սմ3 –
ից ավելի գլանի ծավալով 

29.10.23.500 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 1500 սմ3 –ից 
ոչ ավելի գլանի ծավալով 

29.10.23.530 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով,1500 սմ3–ից 
ավելի գլանի ծավալով, բայց 2500 սմ3 –ից ոչ ավելի 

29.10.23.550 Ավտոֆուրգոններ բնակելի նոր, ներքին այրման դիզելային շարժիչով, 2500 սմ3 –ից 
ավելի գլանի ծավալով 

29.10.24 Այլ մարդատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ 
29.10.24.300 Ավտոմեքենաներ մարդատար հատուկ, էլեկտրաշարժիչով 
29.10.24.900 Ավտոմեքենաներ մարդատար հատուկ, այլ տիպի շարժիչով 
29.10.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, 10 կամ ավել ուղևոր փոխադրելու համար  

29.10.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ, 10 կամ ավել ուղևոր փոխադրելու համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավտոմեքենաներ բոլոր տեսակների, որոնք նախատեսված են 10 կամ ավելի մարդ 



2242 
 

փոխադրելու համար (ներառյալ վարորդը), ներառում են սովորական և 
միջքաղաքային ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ (կախված մետաղալարից 
էլեկտրաշարժաբերվող) և «գիրոավտոբուսներ» (գործողության սկզբունքը կայանում է 
նրանում, որ կինետիկ էներգիան կուտակվում է բարձր արագությամբ պտտվող 
թափանվին` էլեկտրաշարժիչը սնուցող էլեկտրագեներատորը շարժման մեջ դնելու 
համար), ներառում են նաև միջքաղաքային ավտոբուսներ, որոնք կարող են 
վերասարքավորվել երկաթուղային վագոնների (անիվների փոխարինման և 
կառավարման արգելափակման միջոցով, չփոխելով շարժիչը) 

29.10.30.300 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով 
29.10.30.330 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով, 2500 

սմ3–ից ոչ ավելի գլանի ծավալով 
29.10.30.350 Ավտոբուսներ ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային շարժիչներով, 2500 

սմ3–ից ավելի գլանի ծավալով 
29.10.30.500 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով 
29.10.30.530 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով, 2800 սմ3–ից ոչ 

ավելի գլանի ծավալով 
29.10.30.550 Ավտոբուսներ ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով, 2800 սմ3–ից ավելի 

գլանի ծավալով 
29.10.30.590 Տրոլեյբուսներ  
29.10.4 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ բեռների փոխադրման համար 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- սովորական բեռնատարներ և ֆուրգոններ (բաց, բրեզենտով ծածկած, փակ և այլն)` 
ավտոմեքենաներ և ֆուրգոններ` բեռների տուն հասցնելու համար, բեռնատարներ` 
ավտոմատ բեռնաթափման հարմարանքներով (շրջող թափքով բեռնատարներ և 
այլն), ավտոմեքենաներ – ցիստեռններ (անկախ նրանից հանդերձված են պոմպերով 
թե ոչ), սառնարանային կամ ջերմամեկուսացված բեռնատարներ, 
բազմափռվածքային բեռնատարներ` հարվածամեկուսացված բեռնարկղերով 
թթուների և այլնի փոխադրման համար, շրջող շրջանակներով և բեռնման թեք 
սանդուղքներով ծանրաքաշ բեռնատարներ` տանկերի, ամբարձիչ կամ խրամափորիչ 
մեքենաների, էլեկտրական տրանսֆորմատորների և այլնի փոխադրման համար, 
թարմ բետոնի փոխադրման համար հատուկ նախատեսված բեռնատարներ, 
աղբահավաքներ (անկախ նրանից դրանք սարքավորված են բեռնման, տոփանման, 
հանդարտեցման և այլ սարքավորումներով, թե ոչ) 

- մաքոքային վագոնիկներ` կիրառվում են հանքահորերում` մաքրիչ մեքենաներից 
դեպի փոխակրիչներ` ածխի կամ հանքաքարի փոխադրման համար, իրենցից 
ներկայացնում են դողերով հանդերձված, ցածր կախոցով, ծանրաքաշ 
տրանսպորտային միջոցներ, ունեն ներքին այրման շարժիչներ կամ 
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էլեկտրաշարժիչներ, բեռնաթափվում են ավտոմատ` փոխակրիչի կողմից  

- ինքնաբեռնող տրանսպորտային միջոցներ` սարքավորված են կարապիկներով, 
ամբարձիչ սարքավորումներով և այլն 

- ճանապարհառելսային բեռնատարներ` հատուկ սարքավորված են ինչպես 
ճանապարհային այնպես և ռելսային տեղաշարժման համար, սկզբնամասում և 
ետնամասում ունեն վագոնասայլակի տիպի սարքավորումներ, որոնք ամբարձիկի 
միջոցով բարձրացնելու դեպքում տրանսպորտային միջոցը կարող է տեղաշարժվել 
նաև ճանապարհով 

- ճանապարհային անվավոր քարշակներ` կիսակցանքների համար (տես` 28.30դասի 
պարզաբանումները (տրակտորների մասով)` համապատասխան 
փոփոխություններով) 

- շարժիչներով ամրաշրջանակներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար` 
29.10.2 կարգի ավտոմեքենաների ամրաշրջանակներ կամ ամրաշրջանակ-թափքերի 
համակցված հավաքվածքներ, որոնք սարքավորված են սեփական շարժիչներով ու 
փոխհաղորդակներով և ղեկային կառավարմամբ ու սռնիներով (անիվներով կամ 
առանց անիվների), այսինքն` առանց թափքի ավտոմեքենաներ, որոնք սակայն 
կարող են սարքավորվել ցայտապաշտպաններով, ծածկոցներով, ոտնատեղերով և 
սարքերի վահանակով (անկախ նրանից դրանք պարունակում են սարքեր թե ոչ), 
համալրվել անվադողերով, կարբյուրատորներով կամ կուտակչամարտկոցներով կամ 
այլ էլեկտրասարքավորմամբ 

 

 Տրանսպորտային միջոցի լրիվ քաշ` ճանապարհային քաշ, որը նշված է 
տեխնիկական բնութագրում, որպես տրանսպորտային միջոցի առավելագույն 
հաշվարկային քաշ, ներառում է տրանսպորտային միջոցի, բեռի, վարորդի և լիքը 
վառելիքաբաքի քաշերը: 

 

Բացառվում է` 

- հիմնականում լրակազմային տրակտոր կամ այլ տրանսպորտային միջոց 
հանդիսացող արտադրատեսակները 

- ճանապարհազուրկ պայմաններում օգտագործվող ավտոմեքենաներ-ինքնաթափերը 
(29.10.59) 

- գործարաններում, պահեստներում, նավահանգիստներում, օդակայաններում և 
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այլնում կիրառվող, երկարաչափ բեռների կամ բեռնարկղերի փոխակրիչները 
(28.22.14) 

- հանքահորերում կիրառվող բեռնափոխակրիչները (28.92.2) 

- բեռների փոխադրման համար նախատեսված մոտոցիկլները, մոտոռոլլերները կամ 
մոտոհեծանիվները (30.91.1) 

- 28.30 դասի տրակտորները  

- շարժիչներով կամ խցիկներով լրակազմված ամրաշրջանակները (անկախ նրանից 
խցիկը հանդիսանում է լրակազմ հավաքվածք, թե ոչ) (օրինակ` առանց 
նստելատեղերի) (29.20.21-29.10.45) 

- շարժիչներով չլրակազմված ամրաշրջանակները (անկախ նրանից, այն 
հանդերձված է տարբեր մեխանիկական բաղադրիչներով, թե ոչ) (29.32.2) 

29.10.41 Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային 
շարժիչով, սեղմումային վառումով (դիզելային կամ կիսադիզելային), նոր  

29.10.41.100 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային 
շարժիչներով, 5 տ-ից ոչ ավել բեռնատարողության 

29.10.41.300 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային 
շարժիչներով, 5 տ-ից ավել բեռնատարողության, բայց 20 տ -ից ոչ ավել 

29.10.41.400 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման դիզելային կամ կիսադիզելային 
շարժիչներով, 20 տ-ից ավել բեռնատարողության 

29.10.42 Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներքին այրման մխոցային 
շարժիչով, կայծային վառումով. այլ բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցներ  

29.10.42.300 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով 
5 տ-ից ոչ ավել բեռնատարողության 

29.10.42.500 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, ներքին այրման կարբյուրատորային շարժիչներով 
5 տ-ից ավել բեռնատարողության 

29.10.42.900 Ավտոմեքենաներ բեռնատար նոր, այլ 
29.10.43 Քարշիչ-ավտոմեքենաներ կիսակցանքների համար, նստատեղերով  

29.10.43.000 Քարշիչ-ավտոմեքենաներ կիսակցանքների համար, նստատեղերով  
29.10.44 Հենասարքեր տեղադրված շարժիչով, ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

29.10.44.000 Հենասարքեր տեղադրված շարժիչով, ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  
29.10.5 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ հատուկ նշանակության  

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ինքնաթափեր` շրջող թափքով կամ բացվող հատակով ամուր կառուցվածքի 
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տրանսպորտային միջոցներ, որոնք նախատեսված են հողի, ապարի կամ այլ 
նյութերի փոխադրման համար, կարող են ունենալ կոշտ կամ հոդակապավոր 
ամրաշրջանակ, որպես կանոն սարքավորված են անիվներով` ճանապարհազուրկ 
տեղերում երթևեկելու համար, կարող են տեղաշարժվել փափուկ հողի վրա, լինում են 
ինչպես ծանրաքաշ, այնպես և թեթևաքաշ (տարբերվում են երկդիրք նստելատեղի 
առկայությամբ, երկու նստելատեղերով, որոնք ուղղված են հակադարձ կողմեր կամ 
կառավարման երկու ղեկերով), բեռների փոխադրման համար նախատեսված այլ 
տրանսպորտային միջոցներից (մասնավորապես` շրջող թափքով բեռնատարներից) 
որպես կանոն տարբերվում են հետևյալ պարամետրերով. ինքնաթափի թափքը 
պատրաստված է շատ ամուր պողպատե թերթից, սկզբնամասն առաջքաշված է 
վարորդի խցիկի վրա (խցիկի պաշտպանության համար), ողջ հատակը կամ դրա 
մասը թեքված է ներքև և հետ, որոշ դեպքերում վարորդի խցիկի լայնությունը 
կազմում է ավտոմեքենայի լայնության կեսը, չունեն սռնու փափուկ կախոցներ, ունեն 
հզոր արգելակներ, սահմանափակ արագություն և կիրառման սահմանափակ 
տարածք, հատուկ դողեր (հողափոր մեքենաների համար), ամուր կառուցվածքի 
շնորհիվ «տարայի» քաշի հարաբերությունը օգտակար բեռնվածքին չի գերազանցում 
1:1.6, թափքը կարող է տաքացվել արտանետվող գազերով` փոխադրվող նյութի 
կպչման կամ պնդացման կանխման համար, ներառում են նաև ինքնաթափերի որոշ 
տեսակներ` հատուկ նախատեսված հանքավայրերում կամ թունելներում 
աշխատանքի համար (օրինակ` դեպի ներքև բացվող հատակ ունեցող, խցիկ կամ 
խցիկի երկարացված պաշտպանիչ մաս չունեցող), ավտոմեքենաներ-ինքնաթափեր 
(հանդերձված են առաջ կամ հետ շրջող թափքով կամ հատակին բացվածք ունեցող 
թափքով և հատուկ նախատեսված են ավազի, մանրախճի, բնահողի, քարերի և 
այլնի փոխադրման համար, նախատեսված են հանքերում, շինարարական 
հրապարակներում, ճանապարհների շինարարությունում, օդակայաններում և 
նավահանգիստներում օգտագործելու համար), փոքրաչափ տրանսպորտային 
միջոցներ (օգտագործվում են շինարարական հրապարակներում` բնահողի, խճի, 
ցեմենտի, բետոնաշաղախի և այլնի փոխադրման համար, կարող են ունենալ 
սևեռված կամ հոդավորած ամրաշրջանակ, կարող են մատակարարվել երկու կամ 
չորս անիվների շարժաբերով, թափքը կարող է տեղադրվել կամրջակներից մեկի, իսկ 
վարորդի նստելատեղը` մյուս տեղի տակ (վարորդի նստելատեղը սովորաբար 
տեղադրվում է խցիկից դուրս)) 

29.10.51 Ավտոամբարձիչ 
 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավտոամբարձիչներ` որոնք նախատեսված չեն բեռներ փոխադրելու համար, 
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կազմված են ավտոմեքենայի ամրաշրջանակից, որի վրա մշտապես տեղադրված է 
խցիկ և շրջուն ամբարձիչ 

 

Բացառվում է` 

- ինքնաբեռնման սարքավորումներով բեռնատարները (29.10.45) 

29.10.51.000 Ավտոամբարձիչ 
29.10.52 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ` ձյունագնաց, խաղադաշտերում խաղի 

մասնակիցներին փոխադրման համար և համանման ավտոտրանսպորտային 
միջոցներ, շարժիչներով հանդերձված  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տրանսպորտային միջոցներ, որոնք հատուկ նախատեսված են ձյան վրայով 
տեղաշարժվելու համար, ինչպես նաև ավտոմեքենաներ` գոլֆի 
խաղահրապարակների համար և համանման տրանսպորտային միջոցներ  

29.10.52.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ` ձյունագնաց, խաղադաշտերում խաղի 
մասնակիցներին փոխադրման համար և համանման ավտոտրանսպորտային 
միջոցներ, շարժիչներով հանդերձված  

29.10.59 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ հատուկ նշանակության, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատուկ նպատակների համար արտադրված ավտոմեքենաներ կամ 
ավտոմեքենաներ, որոնք սարքավորված են տարբեր հարմարանքներով, ինչը 
հնարավորություն է տալիս իրականացնել որոշակի ոչ տրանսպորտային 
գործառույթներ, այսինքն մարդկանց կամ բեռների փոխադրումը չի հանդիսանում 
տվյալ ենթակարգի տրանսպորտային միջոցների հիմնական գործառույթ: Տվյալ 
ենթակարգում դասակարգվելու համար ամբարձիչ կամ ճոպանասարքային-
տրանսպորտային հատակագծող, խրամափորիչ, հորատման և այլ սարքավորանք 
ունեցող ավտոմեքենան պետք է փաստացի իրենից ներկայացնի ավտոմեքենայի 
ամրաշրջանակ կամ բեռնատար, այն առումով, որ պետք է առնվազն պարունակի 
հետևյալ մեխանիկական բաղադրիչները` շարժիչ, փոխանցման տուփ և լծակներ, 
ղեկավարման և արգելակման սարքավորումներ  

 - վթարային նորոգման ավտոմեքենաներ` հատակով կամ առանց հատակի 
ավտոմեքենայի ամրաշրջանակներ, որոնք սարքավորված են ամբարձիչ 
սարքավորումներով (ինչպես օրինակ` չպտտվող ամբարձիչներ, հաստարաններ, 
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ճախարակներ կամ ծիծեռնիկներ)` վթարված տրանսպորտային միջոցների 
վերհանման և փոխադրման համար  

- ավտոմեքենաներ-պոմպեր` սարքավորված են պոմպով (որպես կանոն 
ավտոմեքենայի շարժիչից շարժաբերվող), օրինակ` հրշեջ ավտոմեքենաներ 

- սանդուղքներով կամ ամբարձիչ հարթակներով սարքավորված բեռնատարներ` 
կախված հաղորդալարերի, փողոցային լուսավորության և այլնի նորոգման համար, 
կարգավորվող բարձակներով և հարթակներով բեռնատարներ 
(կինոավտոմեքենաներ)` կինեմատոգրաֆիայի կամ հեռուստատեսային 
աշխատանքների համար 

- բեռնատարներ` կիրառվող փողոցների, կեղտաջրի առուների, օդակայանների 
վերթիռ -վայրէջքային գոտիների և այլնի մաքրման համար (օրինակ` ավլող 
մեքենաներ, ավտոմեքենաներ-ցրցայտիչներ, համակցված ավլող-ջրցան մեքենաներ, 
աղբահանման մեքենաներ) 

- ձյունամաքրիչներ և ձյունափչող մեքենաներ (ներկառուցված սարքավորմամբ), 
այսինքն` ավտոմեքենաներ, որոնք նախատեսված են բացառապես ձյան մաքրման 
համար, որպես կանոն սարքավորված են տուրբիններով, պտտվող դանակներով և 
այլն, շարժաբերվում են ավտոմեքենայի շարժիչից կամ առանձին շարժիչից 

- ցրցայտիչ բեռնատարներ բոլոր տեսակների` անկախ նրանից դրանք ունեն ջեռուցիչ 
սարքավորանք, ասֆալտի կամ մանրախճի ցրման, գյուղատնտեսական 
նպատակների և այլնի համար նախատեսված սարքավորանք թե ոչ 

- շարժական հորատիչներ (այսինքն` բեռնատարներ, որոնք սարքավորված են 
աշտարակներով, ծիծեռնիկներով, հաստոցներով և հորատման համար այլ 
սարքավորումներով) 

- դարսակման սարքավորումներով, այսինքն ուղղահայաց հիմքին իրագործված 
շարժական հարթակով (որը որպես կանոն շարժաբերվում է ավտոմեքենայի 
շարժիչից) սարքավորված բեռնատարներ  

- բետոնախառնիչներ` կազմված են խցիկից և ավտոմեքենայի ամրաշրջանակից, որի 
վրա մշտապես տեղակայված է բետոնախառնիչ` հարմարեցված ինչպես բետոնի 
պատրաստման, այնպես և փոխադրման համար 

- շարժական էլեկտրագեներատորային ագրեգատներ` կազմված են բեռնատարից, 
որի վրա տեղակայված է էլեկտրագեներատոր (շարժաբերվում է ավտոմեքենայի 
շարժիչից կամ առանձին շարժիչից) 
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- շարժական ռադիոգիտական կայաններ, օրինակ` սարքավորված բժշկական 
աշխատասենյակով, լուսաքողարկած տարածությամբ և ռադիոգիտական 
սարքավորանքի հավաքածուով  

- շարժական կլինիկաներ (բժշկական կամ ատամնաբուժական)` վիրահատական, 
անզգայացման սարքավորանքով և այլ վիրաբուժական սարքավորումներով  

- ավտոմեքենաներ – լուսարձակներ, կազմված են ավտոմեքենայի վրա տեղակայված 
լուսարձակից, որը սովորաբար սնուցվում է ավտոմեքենայի շարժիչից շարժաբերվող 
գեներատորից  

- ռադիոֆուրգոններ 

- ֆուրգոններ հեռագրային, ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային (ընդունիչ 
և հաղորդիչ), ռադարային ավտոկայանքներ 

- ձիարշավարանային ֆուրգոններ` սարքավորված շահումների և մրցավազքի 
շահումների հավանականության ավտոմատ հաշվարկի հաշվիչ մեքենաներով 

- շարժական լաբորատորիաներ, օրինակ` գյուղատնտեսական մեքենաների 
աշխատանքային ցուցանիշների ստուգման համար 

- գրանցող սարքերով փորձարկիչ բեռնատար ավտոմեքենաներ` քարշիչ 
ավտոմեքենաների քարշային հզորության որոշման համար 

- շարժական հացի փռեր (խմորախառնիչով, վառարանով և այլն), դաշտային 
խոհանոցներ 

- ֆուրգոն-արհեստանոցներ` սարքավորված տարբեր մեքենաներով և գործիքներով, 
եռակցման հարմարանքներով և այլն 

- շարժական բանկեր, շարժական գրադարաններ և շարժական 
ավտոցուցահանդեսներ` ապրանքների ցուցադրման համար 

  

Բացառվում է` 

- բոլոր տիպի համափոխարինելի ձյունամաքրող կամ ձյունափչող սարքավորանքը 
(անկախ նրանից, դրանք տեղակայված են մեքենայում թե ոչ) (28.92.30) 

- ծիծեռնիկներով, ամբարձիչ սարքավորումներով և այլնով սարքավորված և 
հիմնականում բեռների փոխադրման համար նախատեսված ինքնաբեռնվող 
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ավտոմեքենաները (29.10.4) 

- ինքնագնաց ճանապարհային գլդոնները (28.92.24) 

- գյուղատնտեսական գլդոնները (28.30.3) 

- ոչ մեծ շարժական սարքավորումները, որոնք կառավարվում են կողքից շարժվող 
վարորդի կողմից և սարքավորված են օժանդակ շարժիչով (այսինքն, այգիների, 
պուրակների և այլնի մաքրիչներ, ճանապարհի պաստառի գծանշման 
հարմարանքներ) (28.99.20) 

- բնակելի ավտոֆուրգոնները (29.10.23) 

- ինքնագնաց մեքենաները (ամբարձիչներ, էքսկավատորներ), որոնցում մեկ կամ 
ավելի շարժական կենտրոնական բաղադրիչները տեղադրված են անվավոր կամ 
թրթուրավոր ամրաշրջանակին տեղակայված աշխատանքային մեքենայի խցիկում, 
անկախ նրանից ամբողջ մեքենան կարող է տեղաշարժվել ինքնուրույն, թե ոչ 
(28.22.14 կամ 28.92.2) 

- ինքնագնաց անվավոր մեքենաները, որոնցում ամրաշրջանակն և աշխատանքային 
մեքենան հատուկ նախատեսված են միմյանց համար և ձևավորում են միասնական 
մեխանիկական ագրեգատ (օրինակ` ինգնագնաց ավտոուղեհարթիչները) (տվյալ 
դեպքում, մեքենան ոչ թե պարզապես տեղադրված է ավտոմեքենայի 
ամրաշրջանակին, այլ ամբողջությամբ ներկառուցված է ամրաշրջանակում, որը չի 
կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար) 

29.10.59.100 Կայանքներ հորատման ինքնագնաց (դերրիկ-ամբարձիչներ) 
29.10.59.300 Մեքենաներ հրշեջ 
29.10.59.500 Ավտոմեքենաներ հեղուկ շինարարական նյութերի փոխադրման համար 
29.10.59.900 Ավտոմեքենաներ մասնագիտացված (վթարային-տեխնիկական ծառայության, 

տեխօգնության և այլ)  
29.10.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
29.10.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա ոչ սեփական արտադրության (գնված կամ 
մատակարարված) և 29.32.30 կարգում ներառված տարբեր ագրեգատների 
(հավաքովի մասերի) տեղակայման ծառայություններ 

- ավտոմեքենաների արտադրության համար պատրաստի համալրանքի 
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տեղակայման (հավաքման) ծառայություններ 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա ոչ սեփական արտադրության (գնված կամ 
մատակարարված) և 29.32.30 կարգում ներառված տարբեր ագրեգատների 
(հավաքովի մասերի) տեղակայման ծառայությունները (29.32.91) 

Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների արտադրության համար պատրաստի համալրանքի 
տեղակայման (հավաքման) ծառայությունները (29.32.92) 

- մեխանիկական սարքավորանքի տեղակայման ծառայությունները (29.32.99) 

- ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների համար էլեկտրասարքավորանքի տեղակայման 
ծառայությունները (23.31.99) 

29.10.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.2 Թափքեր (հիմնամարմիններ) ավտոտրանսպորտային միջոցների համար. կցանքներ 
և կիսակցանքներ 

29.20 Թափքեր (հիմնամարմիններ) ավտոտրանսպորտային միջոցների համար. կցանքներ 
և կիսակցանքներ 

29.20.1 Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- հիմնիրաններ, այդ թվում` ավտոմեքենաների խցիկներ 

- հանդերձանք բոլոր տիպի ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների 
համար 

- կցանքներ և կիսակցանքներ` ցիստեռններ, «ամառանոց» տիպի զբոսաշրջիկային 
կցանքներ  

- բեռնարկղեր` մեկ կամ ավելի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրման համար 

 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսությունում կիրառման համար նախատեսված հատուկ նշանակության 
կցանքները և կիսակցանքները (28.30) 

29.20.10 Թափքեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 29.10.2 կարգի ավտոմեքենաների թափքեր (ներառյալ խցիկներ), ներառում է 
ինչպես ամրաշրջանակով, այնպես և առանց ամրաշրջանակի տրանսպորտային 
միջոցների վրա (տվյալ դեպքում շարժիչը և կամրջակներն անմիջականորեն 
տեղադրված են ամրաշրջանակի վրա) տեղադրման համար նախատեսված թափքեր, 
կրող կառուցվածքերի թափքեր (որոնցում` ամրաշրջանակի որոշ տարրեր 
ներկառուցված են թափքում), տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցների 
(օրինակ` ուղևորատար ավտոմեքենաներ, բեռնատարներ և մասնագիտացված 
ավտոմեքենաներ) համար նախատեսված թափքեր, որոնք որպես կանոն 
պատրաստվում են պողպատից, թեթև համահալվածքներից, փայտից կամ 
պլաստմասսայից, կարող են համալրվել ամբողջապես (այսինքն արմատուրներով և 
պարագաներով, ինչպես օրինակ` սարքերի վահանակ, բեռնախցիկ, նստելատեղեր և 
բարձիկներ, գորգիկներ, բեռնախցիկային դարակներ և էլեկտրաարմատուրներ) կամ 
ոչ ամբողջապես (օրինակ` որոնցում հողմապակիները կամ դռները դեռևս 
տեղադրված չեն կամ դեռևս ավարտված չէ պաստառապատումը կամ ներկումը), 
ներառում են նաև վարորդների խցիկներ (օրինակ` բեռնատարների, տրակտորների 
համար)  

29.20.10.300 Թափքեր (ներառյալ խցիկներ) ավտոմեքենաների համար, 29.10.2 կարգի 
29.20.10.500 Թափքեր (ներառյալ խցիկներ) ավտոմեքենաների համար, 29.30 դասի և 29.10.3 և 

29.10.5 կարգերի 
29.20.2 Կցանքներ և կիսակցանքներ. բեռնարկղներ 
29.20.21 Բեռնարկղեր, հատուկ նախատեսված բեռների փոխադրման համար, մեկ կամ մի 

քանի տրանսպորտի տեսակներով  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- բեռնարկղեր (այդ թվում` «վերելակ-վէն» կամ «ֆուրգոն-բեռնարկղ» տիպի)` 
փաթեթավորման միջոցներ, հատուկ նախատեսված և սարքավորված մեկ ավելի 
տրանսպորտային միջոցներով փոխադրելու համար (օրինակ` խճուղով, երկաթուղով, 
ջրում կամ օդով), սարքավորված են արմատուրով (կեռիկներ, օղակներ, անվիկներ, 
տակդիրներ և այլն)` ճոպանասարքային-տրանսպորտային աշխատանքների 
հեշտացման և վերգետնյա տրանսպորտային միջոցի վրա, ինքնաթիռում կամ նավում 
ամրացման համար, այդպիսով դրանք նախատեսված են առանց միջանկյալ 
վերափաթեթավորման բեռներ փոխադրելու համար, ամուր կառուցվածքի շնորհիվ 
նախատեսված են բազմակի օգտագործման համար, առավել պարզ տեսակները 
կարող են պատրաստվել փայտից կամ մետաղից և իրենցից ներկայացնում են 
դռներով կամ հանովի կողապատերով սարքավորված մեծ արկղ, հիմնական 
տեսակներն են. կահույքի փոխադրման բեռնարկղեր, արագ փչացող սննդամթերքի 
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կամ ապրանքների համար նախատեսված մեկուսացված բեռնարկղեր, հեղուկների 
կամ գազերի փոխադրման բեռնարկղեր (որպես կանոն` գլանաձև) (դասակարգվում 
են տվյալ ենթակարգում, եթե ունեն հիմք, որի շնորհիվ դրանք կարող են ամրացվել 
ցանկացած տրանսպորտային միջոցի վրա), ածխի, հանքաքարի, սալարկման 
բլոկների, աղյուսների, սալիկների և այլնի փոխադրման բաց բեռնարկղեր (հաճախ 
ունենում են հոդակապավոր հատակներ կամ կողեզրեր` բեռնաթափման հեշտացման 
համար), կոնկրետ ապրանքների համար (օրինակ` բեկուն ապրանքների, ինչպես 
օրինակ` ապակե, խեցեգործական արտադրանքի և այլնի կամ կենդանիների 
փոխադրման համար) նախատեսված հատուկ տիպի բեռնարկղեր (որպես կանոն 
ունեն 4-ից մինչև 145 մ3 ծավալ, որոշ փոքր բեռնարկղերն ունեն 1 մ3-ից ոչ պակաս 
ծավալ)  

 

Բացառվում է` 

- հեղուկների կամ գազերի փոխադրման բեռնարկղերը, որոնք չունեն հիմք 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից դրանք պատրաստված են) 

- տուփերը, արկղերը և այլն, որոնք չնայած նախատեսված են ապրանքների 
փոխադրման համար, սակայն հատուկ նախատեսված չեն վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցի վրա, ինքնաթիռում կամ նավում ամրացման համար 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից դրանք պատրաստված են) 

- ռելսուղիների և խճուղիների համար կցանքները (նախատեսված են հիմնականում 
որպես ճանապարհայիկն կցանքներ օգտագործելու համար, սակայն իրագործված են 
այնպես, որ կարող են փոխադրվել ուղղորդող ռելսերով սարքավորված հատուկ 
երկաթուղային վագոնների վրա) (29.20.22, 29.20.23) 

29.20.21.300 Թափքեր հանովի  
29.20.21.500 Բեռնարկղեր ծովային փոխադրումների համար 
29.20.21.700 Բեռնարկղեր թափոնների համար 
29.20.21.900 Բեռնարկղեր, այլ 
29.20.22 Կցանքներ և կիսակցանքներ կացարանային տեսակի` մշտական բնակության 

կամ զբոսաշրջության համար  
 
«Կցանքներ» և «կիսակցանքներ» հասկացությունները նշանակում են 
տրանսպորտային միջոցներ, որոնք բացառապես նախատեսված են այլ 
տրանսպորտային միջոցի հետ կցորդման համար (հատուկ կցորդման սարքավորման 
միջոցով), կցանքներն որպես կանոն ունեն մեկ կամ ավելի զույգ անիվներ և 
հոդակապավոր առաջնային անիվներին ամրացված կցորդման համակարգ, 
կիսակցանքներն ունեն միայն հետին անիվներ, իսկ սկզբնամասը հենվում է 



2253 
 

քարշակային տրանսպորտային միջոցի հենահարթակին («կշիռ» հասկացության 
տակ հարկ է նկատի ունենալ տրանսպորտային միջոցը` բոլոր մշտապես ամրացված 
հարմարանքներով և կցամասերով) (ստորև ներկայացված պարզաբանումների 
ենթատեքստով` «կցանքներ» հասկացությունը ենթադրում է նաև «կիսակցանքները») 

 

29.20.22 և 29.20.23 ենթակարգերը ներառում են` 

- մշտական բնակության համար նախատեսված` բնակելի տիպի կցանքներ և 
զբոսաշրջության համար նախատեսված կցանքներ  

- ինքնաբեռնվող գյուղատնտեսական կցանքներ` սարքավորված են ավտոմատ 
բեռնման սարքավորումներով, ինչպես նաև, հնարավոր է խարի, եգիպտացորենի 
ցողունների և այլնի հարդի հարմարանքներով   

- ինքնաբեռնաթափվող կցանքներ տարբեր բեռների (խար, գոմաղբ և այլն) 
փոխադրման համար, բեռնաթափման շարժական տախտամածով, կարող են 
համալրվել տարբեր հարմարանքներով (գոմաղբի զանգվածի մանրացման, խարի 
հարդի և այլ սարքավորմամբ)  

- բեռների փոխադրման համար նախատեսված այլ կցանքներ, ինչպես օրինակ` 
կցանք – ցիստեռններ (անկախ նրանից ունեն պոմպեր թե ոչ), գյուղատնտեսական, 
հասարակական աշխատանքների համար կցանքներ և այլն (անկախ նրանից, ունեն 
շրջող թափք թե ոչ), սառցարանային կամ ջերմամեկուսացված կցանքներ` արագ 
փչացող բեռների փոխադրման համար, կահույքի փոխադրման կցանքներ, մեկ- կամ 
երկհարկանի կցանքներ` խոշոր եղջերավոր անասունների, մոտոցիկլների, 
հեծանիվների և այլնի փոխադրման համար, որոշակի տեսակի ապրանքների 
փոխադրման համար հարմարեցված կցանքներ (օրինակ` հաստ թերթային ապակու), 
խճուղային-ռելսային կցանքներ (հիմնականում նախատեսված են որպես խճուղային 
կցանքներ կիրառելու համար, սակայն իրագործված են այնպես, որ կարող են 
փոխադրվել ուղղորդող ռելսերով սարքավորված հատուկ երկաթուղային վագոնների 
վրա), ռելսերով սարքավորված կցանքներ` խճուղով երկաթուղային վագոնների 
փոխադրման համար, իջնովի շրջանակով և բեռնման թեք սանդուղքով կցանքներ` 
ծանր սարքավորանքի (տանկ, կռունկ, բուլդոզեր, էլեկտրական տրանսֆորմատոր և 
այլն) փոխադրման համար, երկ- կամ քառանիվ ինքնավար փայտատար վագոններ, 
փայտի փոխադրման կցանքներ, ռազմամթերքի առաջքներ (անկախ նրանից, դրանք 
զրահապատված են թե ոչ), հեծանիվների կամ մոտոցիկլների կողմից քարշակվող ոչ 
մեծ կցանքներ 

- այլ կցանքներ, ինչպես օրինակ` ավտոմեքենայի կցանքներ (հատուկ նախատեսված` 
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մարդկանց փոխադրման համար), տոնավաճառներում կիրառման համար 
նախատեսված բնակելի կցանքներ, ցուցահանդեսային կցանքներ, կցանք-
գրադարաններ 

- կցանքներ` դրանց վրա տեղադրված ցիստեռններով (անկախ նրանից դրանք ունեն 
լցավորման կամ դատարկման լրացուցիչ պոմպեր թե ոչ) 

 

Բացառվում է` 

- մոտոցիկլի սայլակները  

- ինքնաբեռնվող կցանքները, որոնց վրա մշտապես տեղադրված է խոտի, 
եգիպտացորենի և այլնի հարքի, հարդի հավաքման սարքավորանք (28.30.5) 

- 28.99.32 կարգում ներառվող` տոնավաճառներում կիրառման համար 
նախատեսված բնակելի կցանքները  

- կցանքների վրա ցրցայտիչ սարքավորումները (28.29.22) 

- կցանքային բետոնախառնիչները (28.92.40) 

29.20.22.300 Կցանքներ բնակելի ծալովի 
29.20.22.900 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ 
29.20.22.930 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 750 կգ-ից ոչ ավելի քաշի 
29.20.22.950 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 750 կգ-ից ավելի քաշի, բայց 

3500 կգ-ից ոչ ավելի 
29.20.22.970 Կցանքներ և կիսակցանքներ բնակելի և ֆուրգոններ, 3500 կգ-ից ավելի քաշի 
29.20.23 Այլ կցանքներ և կիսակցանքներ  
29.20.23.300 Կիսակցանքներ ավտոմեքենաների 
29.20.23.500 Կցանքներ միասռնի 
29.20.23.900 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ տրանսպորտային 

միջոցների մասեր  
29.20.3 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ 

տրանսպորտային միջոցների մասեր  
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- 29.20.22 և 2920.23 ենթակարգերում թվարկված տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, պայմանով, որ դրանք նույնականացվում են բացառապես կամ հիմնականում 
տվյալ տրանսպորտային միջոցների հետ օգտագործման համար պիտանի մասեր, 
այդ թվում` ամրաշրջանակներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր (շրջանակներ- 



2255 
 

երկայնահեծաններ, լայնադրակներ և այլն), կամրջակներ, թափքեր և դրանց մասեր, 
փայտե և պողպատե անիվներ և դրանց մանրակներ (ներառյալ դողերով համալրված 
անիվներ), կցորդման սարքավորումներ, արգելակներ և դրանց մասեր, քեղիներ, 
հոլանիկներ և համանման մասեր 

 

Բացառվում է` 

- ձմեռային մարզաձևերի համար նախատեսված սարքավորանքը, ինչպես օրինակ` 
տոբոգգանները, բոբսլեյները և այլն (32.30.11) 

29.20.30 Կցանքների, կիսակցանքների և շարժիչներով չհանդերձված այլ 
տրանսպորտային միջոցների մասեր 

29.20.30.300 Ամրաշրջանակներ 
29.20.30.500 Թափքեր 
29.20.30.700 Սռնիներ 
29.20.30.900 Մասեր կցանքների, կիսակցանքների և այլ տրանսպորտային միջոցների, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում  

29.20.4 
Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, տեղակայման, 
հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական աշխատանքներ 

29.20.40 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, տեղակայման, 
հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական աշխատանքներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ավտոմոբիլների զրահապատում` ուղևորների անվտանգության ապահովման 
նպատակով 
- կարգաբերման աշխատանքներ ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա 
- ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ պատվիրատուի անհատական 
պահանջներին համապատասխան ծառայություններ 
  
Բացառվում է` 
- ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
ծառայությունները, տես 45.20 

29.20.40.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վերազինման, տեղակայման, 
հանդերձման ծառայություններ և թափքաշինական աշխատանքներ  

29.20.5 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ  

29.20.50 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ  

29.20.50.000 Ավտոֆուրգոնների, կցանքների և շարժական տնակների հանդերձման 
ծառայություններ  
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29.20.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), կցանքների և 
կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.20.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), կցանքների և 
կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.20.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքեր (հիմնամարմիններ), կցանքների և 
կիսակցանքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ 
29.31 Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանք ավտոտրանսպորտային միջոցների 

համար  
 
Տվյալ դասը ներառում է` 

- գործարկման և վառքի էլեկտրասարքավորանք և ներքին այրման շարժիչների 
(մխոցային կամ այլ) համար սարքվածքներ` մագնետո-վառքեր, մագնետո-
դինամոներ, վառքի կոճեր, վառքի մոմեր, մեկնարկիչներ, դինամոգեներատորներ, 
ալտերնատորներ, լարման կարգավորիչներ 

-էլեկտրական սարքավորանք, ձայնային կամ լուսային ազդանշանման, հեծանիվների 
և ավտոմեքենաների համար սարքավորանք (լամպեր, կլաքսոններ, շչակներ) 

- էլեկտրահաղորդալարերի կապուկներ 

- ապակեմաքրիչներ և սարքվածքներ ապակիների քրտնակալման և սառցապատման 
կանխման 

- դինամոներ հեծանիվների համար  

29.31.1 Վառոցքի համակարգի էլեկտրահաղորդալարեր և տրանսպորտային միջոցներում, 
թռչող սարքերում կամ նավերում օգտագործվող այլ էլեկտրահաղորդալարեր    

29.31.10 Վառոցքի համակարգի էլեկտրահաղորդալարեր և տրանսպորտային 
միջոցներում, թռչող սարքերում կամ նավերում օգտագործվող այլ 
էլեկտրահաղորդալարեր    

29.31.10.300 Լրակազմեր հաղորդալարերի, կիրառվող ավտոմեքենաներում  
29.31.10.500 Լրակազմեր հաղորդալարերի, կիրառվող այլ տրանսպորտային միջոցներում  
29.31.2 Այլ էլեկտրական սարքավորանք ավտոտրանսպորտային միջոցների համար և դրա 

մասերը  
29.31.21 Վառքի մոմեր. վառքի մագնետո. հաստատուն հոսանքի մագնիսաէլեկտրական 

գեներատորներ. մագնիսական թափանիվներ. բաշխիչներ, վառքի կոճեր  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- վառքի մոմեր` իրենցից ներկայացնում են կենտրոնական մեկուսացված էլեկտրոդ և 
հենամարմնին միացված հպակներ, բարձր լարման կենտրոնական էլեկտրոդին 
հպելու դեպքում էլեկտրոդի և հպակի (հպակների) միջև առաջանում է կայծ, որի 
միջոցով գլանում վառվում է վառելանյութը, հենամարմնի հիմքի մոտ կա մասնակի 
ակոս (գլխիկի մեջ գլանի տեղակայման համար) իսկ կենտրոնական էլեկտրոդի 
վերնամասում` սեղմակ (հոսանքի աղբյուրին միացման համար) 

- պտտվող խարիսխով մագնետոներ, որոնցում կիրառվում է փոփոխական հոսանքի 
գեներատորի հատուկ տեսակ, որում` ցածր լարման առաջնային կոճով փաթաթած 
խարիսխը պտտվում է հաստատուն մագնիսի բևեռների միջև, առաջնային փաթույթը 
միացված է հպակային ընդհատիչի և կոնդենսատորի հետ, շղթայի կտրուկ միացումը 
և անջատումը առաջացնում է բարձր լարում երկրորդային փաթույթում (ամբողջ 
ագրեգատը տեղադրված է մեկ հենամարմնում, որի վերնամասում տեղակայվում է 
բաշխիչի լծակ` վառքի մոմերի միջև ըստ հերթականության լարման բաշխման 
համար)  

- անշարժ խարիսխով մագնետոներ` լինում են երկու տիպի (խարիսխը, հպակների 
ընդհատիչը և կոնդենսատորը անշարժ են), մի տիպում պտտվում են մագնիսները, 
իսկ մյուսում` մագնետո մագնիսներն անշարժ են և մագնետոյի և խարիսխի 
փաթույթի միջև պտտվում են փափուկ երկաթից մակածիչները 

- մագնետո-գեներատորներ` ընդհանուր շարժաբերով մագնետո և գեներատոր 
(միասնական ագրեգատի տեսքով), կիրառվում են մոտոցիկլներում  

- մագնիսական թափանիվներ` թափանիվի վրա տեղակայված մագնիսական 
սարքվածք` վառքի համար ցածր լարման հոսանքի արտադրության համար 

- բաշխիչներ` բաշխում են վառքի հոսանքը վառքի լամպերի միջև (ըստ 
հերթականության) և ներառում են վառքի կոճի առաջնային փաթույթի միացման և 
անջատման (այդ երկու գործառույթները համաժամված են գլաններում մխոցի 
շարժման հետ (շարժիչից շարժակավորվող բռնցքի միջոցով)) ընդհատիչներ 

- վառքի կոճեր` հատուկ ձևափոխված ինդուկցիոն կոճեր, սովորաբար զետեղված են 
գլանային հենամարմնում, առաջնային փաթույթն ընդհատիչի միջոցով մարտկոցին 
միացնելով, երկրորդային փաթույթում կարելի է առաջացնել բարձր լարման հոսանք, 
որը բաշխիչի միջոցով տրվում է վառքի լամպերին 

Վառքի մեկնարկային մագնետոներ (ներառյալ մագնետո- գեներատորներ)` 
ներքին այրման շարժիչի վառքի մոմերին բարձր լարման տրման համար, կիրառվում 
են հիմնականում մրցարշավային մեքենաներում, տրակտորներում, թռչող սարքերում, 
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նավակների կամ մոտոցիկլների շարժիչներում 

 

Բացառվում է` 

- էլեկտրական կուտակիչները (27.20.2) 

- երկանիվ հեծանիվներում, միայն լուսավորման համար կիրառվող գեներատորները 
(29.31.23) 

- մեկնարկիչները (29.31.22) 

- 29.31.22 ենթադասում ներառված գեներատորները և այլ սարքավորանքը 

29.31.21.300 Մոմեր վառքի  
29.31.21.330 Մոմեր վառքի, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար, բացի 

ավտոմեքենաներից  
29.31.21.350 Մոմեր վառքի, ավտոմեքենաների համար 
29.31.21.370 Մոմեր վառքի, ներքին այրման անշարժ շարժիչների համար  
29.31.21.500 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ  
29.31.21.530 Մագնետոներ, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար, բացի 

ավտոմեքենաներից  
29.31.21.550 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ, 

ավտոմեքենաների համար  
29.31.21.570 Մագնետոներ, մագնետո-գեներատորներ, մագնիսական թափանիվներ շարժիչների 

համար, տրանսպորտային միջոցներում չկիրառվող (անշարժ շարժիչներ) 
29.31.21.700 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի  
29.31.21.730 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար 

(բացի ավտոմեքենաների) 
29.31.21.750 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, ավտոմեքենաների համար 
29.31.21.770 Բաշխիչներ վառքի, կոճեր վառքի, շարժիչների համար, տրանսպորտային 

միջոցներում չկիրառվող (անշարժ շարժիչներ) 
29.31.22 Մեկնասարքային շարժիչներ և դինամո-մեկնարկիչներ երկակի նշանակության. 

այլ գեներատորներ և այլ սարքավորանք  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մեկնարկչային շարժիչներ` ոչ մեծ էլեկտրաշարժիչներ, սովորաբար հաստատուն 
հոսանքի, հաջորդական գրգռմամբ, ունեն ոչ մեծ ատամնանիվ (որը պտուտակավոր 
իլով սահում է վերև և ներքև) կամ որևէ այլ մեխանիկական սարքվածք` երկու 
էլեկտրաշարժիչները ներքին այրման շարժիչին (որը անհրաժեշտ է գործարկել) 
ժամանակավոր միացման համար 
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- գեներատորներ (հաստատուն և փոփոխական հոսանքի)` շարժման մեջ են դրվում 
շարժիչով, ծառայում են ավտոմեքենաների, թռչող սարքերի և այլնի լուսավորման, 
ազդանշանային, ջեռուցման և այլ էլեկտրասարքավորանքի մարտկոցների և 
սնուցման լիցքավորման համար, (փոփոխական հոսանքի գեներատորները 
կիրառվում են ուղղիչների հետ) 

- կոճեր հաջորդական միացման` ինդուկտիվության ոչ մեծ կոճեր, հիմնականում 
կիրառվող թռչող սարքերում, երբ գործարկման ժամանակ պտտման արագությունը 
չափազանց փոքր է, որպեսզի աշխատեն մագնետո շարժիչները 

- վառման մոմեր` նման են վառքի մոմերին, սակայն կայծի առաջացման համար 
էլեկտրոդի և հպակների փոխարեն դրանցում կա դիմադրություն` որը տաքանում է 
էլեկտրականության բացթողման դեպքում, կիրառվում են դիզելային շարժիչների 
գլաններում` օդի տաքացման համար (գործարկումից առաջ կամ գործարկման 
ժամանակ) 

- ջերմացման կոճեր` նախատեսված են դիզելային շարժիչների գործարկման 
նպատակով օդառիչներում տեղադրման համար 

- հաստատուն հոսանքի գեներատորների ապահովիչ սարքվածքներ, որոնք 
մարտկոցների հաշվին թույլ չեն տալիս գեներատորներն օգտագործել որպես 
շարժիչներ (շարժիչը չի աշխատում կամ աշխատում է թույլ պտույտներով), բացի այն 
որ պաշտպանում են հաստատուն հոսանքի մարտկոցը և գեներատորը, 
ապահովիչներն ապահովում են նաև լիցքավորման հոսանքի մշտական հոսքը կամ 
սահմանափակում հոսանքի ուժը. ներառվում է նաև լարման կամ հոսանքի 
կարգավորիչի հետ մեկ միասնական հենամարմնում (կարկասում) տեղադրված 
ապահովիչները 

 

Բացառվում է` 

- օդակայաններում, ավտոբուսի կայարաններում և այլն, ներքին այրման շարժիչների 
գործարկման համար կիրառվող շարժիչների մեկնարկիչները, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են տրանսֆորմատոր և ուղղիչ (27.11.5) 

- շարժիչների համար վառքի էլեկտրասարքավորանքը` մագնետոները, գեներատոր-
մագնետոները, մագնիսական թափանիվները, բաշխիչները, վառքի կոճերը (29.31.21) 

29.31.22.300 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության  
29.31.22.330 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, տրանսպորտային միջոցների 

շարժիչների համար, բացի ավտոմեքենաների 
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29.31.22.350 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության, 
ավտոմեքենաների համար  

29.31.22.370 Մեկնարկիչներ և մեկնարկիչ-գեներատորներ, երկակի նշանակության, 
տրանսպորտային միջոցներում չկիրառվող (անշարժ շարժիչներ)  

29.31.22.500 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման շարժիչների 
համար  

29.31.22.530 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, տրանսպորտային միջոցների 
շարժիչների համար, բացի ավտոմեքենաների  

29.31.22.550 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման շարժիչների 
համար, ավտոմեքենաների համար  

29.31.22.570 Գեներատորներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, շարժական ներքին այրման 
շարժիչների համար, տրանսպորտային միջոցների համար չկիրառվող  

29.31.22.730 Սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման շարժիչների 
համար, բացի ավտոմեքենաներում կիրառվողների  

29.31.22.750 Սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, ներքին այրման շարժիչների 
համար, ավտոմեքենաների համար (բացի շիկացման լամպերի) 

29.31.22.770 Լամպեր շիկացման, ավտոմեքենաների համար  
29.31.23 Էլեկտրական ազդանշանային սարքավորանք, ապակեմաքրիչներ, տաքացման 

համակարգեր և ապակետաքացուցիչներ ավտոտրանսպորտային միջոցների և 
մոտոցիկլների համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝  

- գեներատորներ՝ շփանվի (որը քսվում է երկանիվ հեծանվի կամ մոտոցիկլի դողերին 
կամ օղագոտիներին) միջոցով էլեկտրաէներգիայի ստացման համար 

- բռնիչներ մարտկոցների համար, սարքավորված անջատիչներով, սեղմակներով, 
հպակներով և այլն, հեծանվի լուսավորման սարքավորանքի համար, մարտկոցներով 
լամպեր՝ հեծանիվների վրա տեղակայման համար 

- ցոլարձակներ բոլոր տեսակների, ներառյալ լամպեր լրակազմված փոխարկման 
սարքվածքներով կամ ցոլարձակների իջեցման սարքվածքներով, ցոլարձակներ 
հեռավոր ցրվող լույսի, հակամշուշային լամպեր, լուսատուներ ուղղորդված լույսի, 
լուսարձակներ ոստիկանական մեքենաների վրա կիրառվողների տիպի և այլն 
(ներառյալ նաև նրանք, որոնք հաղորդալարի հետ միացնելու դեպքում կարելի է 
օգտագործել որպես ձեռքի լամպեր կամ դնել ճանապարհի պաստառին)  

- լապտերիկներ և կողային լապտերներ, ետին լապտերներ, կանգնատեղի 
լապտերներ, լապտերներ համարանշանի լուսավորման 

- արգելակային լապտերներ, շրջապտույտի ցուցիչներ, ցուցիչներ հետադարձ 
ընթացքի և այլն 
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- կապակցություններ վերը նշված որոշ լամպերի, հավաքված մեկ հենամարմնում 
(կարկասում) 

- լամպիկներ ներքին լուսավորման, ինչպես օրինակ` լուսամփոփներ, պատի 
լամպիկներ, լամպիկներ ոտնատեղի լուսավորման, լամպիկներ ազդանշանի և 
լամպիկներ սարքավահանակների 

- կայանատեղի սարքավորանք գործարկվող արտաքին շոշափոցներից, որոնք 
դիպչելով մայթի եզրաշերտին կամ այլ առարկայի, միացնում են նախազգուշացման 
լուսային կամ այլ ազդանշան  

- առաջ անցման լուսային ազդանշաններ, որոնք ավտոմատ (երբեմն նաև 
լուսատարրի կիրառմամբ) ազդանշանում են վարորդին, այլ ավտոմեքենայի կողմից 
առաջ անցնելու մասին 

- այլ տեսողական էլեկտրաազդանշանային սարքավորանք, օրինակ՝ կցորդներով 
տրանսպորտային միջոցների համար լուսավորման եռանկյունիներ, լուսավորման 
ցուցանշաններ տաքսիների, ոստիկանական ավտոմեքենաների, հրշեջ մեքենաների 
համար և այլն 

- ազդանշաններ, շչակներ և այլ էլեկտրասարքավորանք ձայնային ազդանշանման 
համար 

- ապակեմաքրիչներ, ներառյալ էլեկտրաշարժիչի շարժակի հետ 
կրկնապատկվածները 

- ապակեմաքրիչներ և սարքվածքներ գոլորշապատման դեմ՝ հաղորդալար-
դիմադրություն, որը տեղակայված է շրջանակի վրա՝ դիմային ապակուն տեղադրման 
համար  

 

Տվյալ ենթակարգում թվարկված սարքավորանքը և հարմարանքները 
կիրառվում են հեծանիվների կամ ավտոմեքենաների վրա 

 

Բացառվում է՝ 

- ապակե ցրիչները (23.19.26) 

- ձայնաուժեղացման էլեկտրական լրակազմերը (կազմված խոսափողից, լսվող 
հաճախության ուժեղացուցչից և բարձրախոսից), կիրառվող քարշիչ տրանսպորտի 
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վարորդին նախազգուշական շչոց կամ այլ ճանապարհային ազդանշան հաղորդելու 
համար (կցորդի հետևից) (26.30.23) 

- մեկ կամ մի քանի սարքվածքներով լրակազմված վահանակները, պանելները և 
հիմնատակերի այլ տեսակները (կառավարման աշտարակի վրա տեղակայման 
համար փոխարկիչների հավաքածու) (27.12.3) 

- էլեկտրական լամպերը (ներառյալ ուղղորդված լույսի), հերմետիկ լամպերը (27.40.1 

- մեկուսացված էլեկտրահաղորդալարերը և մեկուսացված մալուխները, անկախ 
նրանից, դրանք հատված են համաչափ երկարություններով, լրակազմված են 
միակցիչներով կամ հավաքված են լրակազմերում կամ ոչ (օրինակ՝ վառքի 
հաղորդալարերի լրակազմները) (29.31.10, 27.31.1) 

- մարդատար ավտոմեքենաների համար ոչ էլեկտրական ջեռուցիչ սարքավորանքը, 
որն իրականացնում է նաև ապակեհալման կամ հակագոլորշապատման 
սարքավորանքի գործառույթ (27.52.13) 

- չոր մարտկոցները (27.20.1) 

- էլեկտրական կուտակիչները (27.20.2) 

- հաստատուն հոսանքի գեներատորները և մագնետո-գեներատորները (29.31.21) 

29.31.23.100 Սարքվածքներ լուսավորման և լուսային ազդանշանային, սարքվածքներ 
հեծանիվների համար  

29.31.23.200 Սարքվածքներ ազդանշանային ձայնային, մոտոցիկլների կամ 
ավտոտրանսպորտային միջոցների համար (բացի հեծանիվներից) 

29.31.23.300 Ապակեզտիչներ, հակասառցապատիչներ և հակագոլորշապատիչներ, մոտոցիկլների 
կամ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 

29.31.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների համար էլեկտրական 
սարքավորանքի մասեր 

29.31.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների համար էլեկտրական 
սարքավորանքի մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 29.31.21 – 29.31.23 ենթադասերում ներառված շարժիչների և տրանսպորտային 
միջոցների էլեկտրասարքավորանքի մասեր  

29.31.30.300 Մասեր սարքավորանքի.  վառքի մոմերի, մագնետոների, գեներատոր-
մագնետոների, մագնիսական թափանիվների, բաշխիչների,  վառքի կոճերի և 
գեներատորների 

29.31.30.500  Մասեր տրանսպորտային միջոցների Էլեկտրասարքավորանքի համար 
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29.31.30.530 Մասեր սարքավորանքի,  ավտոտրանսպորտային միջոցների համար (բացի 
հեծանիվներից) 

29.31.30.550 Մասեր սարքավորանքի, հեծանիվների և համանման տրանսպորտային միջոցների 
համար  

29.31.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.31.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.31.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքավորանքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.32 Այլ մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 
29.32.1 Այլ մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 
29.32.10 Նստոցներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար  

 
- տրանսպորտի միջոցներում օգտագործվող նստելու համար կահույք `  
պատրաստվում է թեթև, բայց մաշակայուն նյութերից (օրինակ` դուրալյումինից), 
մեծամասամբ,  կառուցվածքային առումով տարբերվում են այլ տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված նստելու կահույքից (դիրքի կարգավորում, պատին 
և հատակին ամրացնելու համար հատուկ հարմարանքներ, անվտանգության 
գոտիներ կամ դրանց տեղակայման տեղեր և այլն) 

29.32.10.000 Նստոցներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար 
29.32.2 Անվտանգության ամրագոտիներ, վթարային անվտանգության բարձիկներ, թափքերի 

մասեր և պարագաներ  
29.32.20 Անվտանգության ամրագոտիներ, վթարային անվտանգության բարձիկներ, 

թափքերի մասեր և պարագաներ  
29.32.20.300 Գոտիներ անվտանգության, տեղակապված  
29.32.20.900 Մասեր և պարագաներ, ավտոմեքենաների թափքերի (ներառյալ խցիկներ), այլ 
29.32.3 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
29.32.30 Ավտոտրանսպորտային միջոցների մասեր և պարագաներ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
29.32.30.100 Թափարգելներ և դրանց մասեր 
29.32.30.200 Արգելակներ և սերվոարգելակներ և դրանց մասեր (ներառյալ հավաքած 

արգելակային շփական մակադրակներ) 
29.32.30.230 Մակադրակներ արգելակային շփական, հավաքած 
29.32.30.250 Արգելակներ և սերվոարգելակներ և դրանց մասեր (բացի հավաքած արգելակային 

շփական մակադրակներից) 
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29.32.30.300 Տուփեր փոխանցման, կամրջակներ տանող դիֆերենցիալով, կամրջակներ չտանող և 
դրանց մասեր 

29.32.30.330 Տուփեր փոխանցման 
29.32.30.350 Կամրջակներ տանող, դիֆերենցիալով 
29.32.30.370 Կամրջակներ չտանող և դրանց մասեր 
29.32.30.400 Թափանիվներ և դրանց մասեր և պարագաներ 
29.32.30.500 Մեղմիչներ կախոցի 
29.32.30.600 Խլացուցիչներ և խողովակներ արտանետման 
29.32.30.650 Կցորդիչներ և դրանց մասեր 
29.32.30.670 Ղեկանիվներ, ղեկասյուներ և տուփեր ղեկային մեխանիզմների 
29.32.30.800 Օդաճնշաբարձիկներ, փչման համակարգով, ավտոտրանսպորտային միջոցների 

համար, 29.32 խմբի 
29.32.30.900 Մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների, 29.10 խմբի, այլ 
29.32.30.910 Վառելիքաբաքեր 
29.32.30.930 Լավորակիչներ վառելիքի 
29.32.30.950 Սարքավորումներ և տարրեր կախոցների (բացի մեղմիչներից)  
29.32.30.970 Տարրեր ուժային փոխանցման (բացի փոխանցման տուփերից և տանող 

կամրջակներից) 
29.32.30.990 Մասեր և պարագաներ ավտոմեքենաների համար,29.10 խմբի 
29.32.9 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար մասերի և պարագաների հավաքման 

ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. ավտոտրանսպորտային 
միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային լրակազմերի հավաքման ծառայություններ 
արտադրության ընթացքում. ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի 
և պարագաների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

29.32.91 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային լրակազմերի 
հավաքման ծառայություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա ոչ սեփական արտադրության (գնված կամ 
մատակարարված) և 29.32.30 կարգում ներառված տարբեր ագրեգատների 
(հավաքովի մասերի) տեղակայման ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- ավտոմեքենաների արտադրության համար պատրաստի համալրանքի 
տեղակայման (հավաքման) ծառայությունները (29.10.99) 

- մեխանիկական սարքավորանքի տեղակայման ծառայությունները (29.32.99) 
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- ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների համար էլեկտրասարքավորանքի տեղակայման 
ծառայությունները (29.31.99) 

29.32.91.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար լրիվ կառուցվածքային լրակազմերի 
հավաքման ծառայություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

29.32.92 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
հավաքման ծառայություններ,չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 -ավտոտրանսպորտային միջոցների համար, 29.32.30, ոչ սեփական արտադրության 
այլ մասերի (գնվող կամ մատակարարվող հավաքովի լրակազմերով) հավաքման 
ծառայություններ, օրինակ` արտանետիչ սարքավորանքի, անիվների, թափարգելների 
հավաքման ծառայությունները 

29.32.92.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների հավաքման 
ծառայություններ,չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

29.32.99 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրումների համար 
նախատեսված բեռնարկղերի, փոխարինովի թափքերի, թափոնների բեռնարկղերի, 
ճառագայթահարումից պաշտպանության համար նախատեսված բեռնարկղերի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

- ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա ոչ սեփական արտադրության (գնված կամ 
մատակարարված) և 29.32.30 կարգում ներառված տարբեր մանրակների ու մասերի 
(արտանետման համակարգերի, անիվների, հակաշոկային համակարգերի) 
տեղակայման (հավաքման) ծառայություններ 

29.32.99.000 Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար այլ մասերի և պարագաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

30 Այլ տրանսպորտային սարքավորանք 
30.1 Նավեր և նավակներ 
30.11 Նավեր և լողուն կառույցներ 

 
Տվյալ դասը ներառում է` 
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- առևտրանավեր, մարդատար նավեր, լաստանավեր, բեռնանավեր, լցանավեր և այլն 

- ռազմանավեր 

- ձկնորսանավեր 

- օդաբարձով նավեր 

- հորատման հենահարթակներ, լողուն կամ ստորջրյա 

- լողուն կառուցվածքներ` լողուն դոկեր, կամրջանավեր, կոֆերդամներ, լողուն 
նավամատույցներ, ազդալողաններ, ցիտեռններ, կցանավեր, լապտերներ 

- նավերի տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և վերափոխման ծառայություններ 

- նավերի` մետաղաջարդոնի կազմատման ծառայություններ  

 

Բացառվում է` 

- թիապտուտակները (25.99) 

- նավերի շարժիչները (28.11) 

- նավագնացական սարքերը (26.51 

- ավտոմեքենաներ-ամֆիբիաները (29.10) 

- փչովի մակույկները և լաստերը (30.12) 

30.11.1 Ռազմանավեր 
30.11.10 Ռազմանավեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ռազմանավեր բոլոր տեսակների` 

- նավեր` նախատեսված ռազմական գործողությունների վարման համար, 
համալրված տարբեր հարձակողական և պաշտպանական զենքերով, հակաարկային 
պաշտպանիչ միջոցներ (օրինակ` զրահ կամ անջրանցիկ միջնորմների 
հավաքածուներ) կամ ստորջրյա սարքավորումներ (հակամագնիսական 
ականհայտնաբերիչներ) ունեցող, որպես կանոն, սարքավորվում են նաև 
հայտնաբերման սարքավորումներով, ինչպես օրինակ` ռադարային և ջրատեղորոշիչ 
սարքավորումներով, ենթակարմիր հայտնաբերման սարքավորմամբ և 
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հաճախականության փոփոխման միջոցով ռադիոհաղորդումների ավտոմատ 
ծածկագրման սարքավորմամբ, առևտրանավերից տարբերվում են մեծ արագությամբ 
և շարժունակությամբ, անձնակազմի թվով, առավել տարողունակ վառելիքաբաքերով 
և ռազմամթերքի փոխադրման ու կիրառման հատուկ պահեստներով 

- հատուկ սարքավորված նավերի որոշ տեսակներ, որոնք չունեն սպառազինություն 
կամ զրահ, սակայն որոնց բնույթով կարելի է որոշել, որ դրանք ամբողջությամբ կամ 
հիմնականում նախատեսված են ռազմական գործողությունների վարման համար, 
ինչպես օրինակ` դեսանտանավեր կամ նավատորմի օժանդակ նավերի որոշ 
տեսակներ (ռազմամթերքի փոխադրման համար և այլն), ռազմական 
փոխադրանավեր 

- սուզանավեր 

 

Բացառվում է` 

- ոչ ռազմական նավերը (30.11.2) 

- օժանդակ նավերը (30.11.33) 

- կամրջանավերը (30.11.2, 30.11.33, 30.11.50) 

30.11.10.000 Ռազմանավեր 
30.11.2 Նավեր և  համանման  լողուն միջոցներ մարդկանց և բեռների փոխադրման համար 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- ճամփորդական և էքսկուրսիոն նավեր 

- լաստանավեր բոլոր տեսակների, ներառյալ երկաթուղային, ավտոմոբիլային և ոչ 
մեծ գետային լաստանավեր 

- լցանավեր (բենզինի, մեթանի, գինու և այլն) 

- սառնանավեր` մսի, մրգերի և այլնի փոխադրման համար 

- բեռնանավեր տարբեր տեսակների (անկախ նրանից դրանք հարմարեցված են 
որոշակի բեռների փոխադրման համար թե ոչ)` հանքատար և այլ չորաբեռ (օրինակ` 
հացահատիկի, ածխի փոխադրման համար) նավեր, բեռնարկղանավեր, ռոլկերային 
նավեր և բեռնված լիխտերների փոխադրման նավեր 

- կցանավեր տարբեր տեսակների, լիխտերներ և կամրջանավեր` 
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հարթատախտակամածային լողուն միջոցներ` բեռների և, երբեմն նաև, մարդկանց 
փոխադրման համար 

- սահանավերի տիպի լողուն միջոցներ, ստորջրյա թևերով նավեր և օդաբարձով 
նավեր 

- կցանավերի կամ լիխտերների փոխադրման համար նախատեսված նավեր` տվյալ 
նավերում սովորական տիպի բեռնարկղերը փոխարինվում են կցանավերով կամ 
լիխտերներով, որոնք իջեցվում են ջրի վրա սպասարկու նավի միջոցով, սպասարկու 
նավը բաժանվում է ուղղահայաց հատվածամասերի, որոնցում կարող է 
տեղաբաշխվել երեք կամ չորս լիխտեր կամ կցանավ, այդպիսի նավերը 
սարքավորվում են շարժական դարպասային ամբարձիչներով, սուզվող վերամբարձ 
հարթակներով կամ այլ բեռանատար միջոցներով 

 

 Տվյալ կարգի լողուն միջոցները կարող են նախատեսվել ծովում կամ ներքին 
ջրերում (օրինակ` լճերում, ջրանցքներում, գետերում, գետաբերաններում) 
նավարկության համար: 

 

Բացառվում է` 

- 30.12 դասի լողուն միջոցները 

- ռազմանավերը (30.11.10) 

- զբոսաշրջային և սպորտային նավերը և մակույկները (30.11.21) 

- տեխնիկական և օժանդակ նավերը (30.11.33) 

- նավերի կիսահիմնիրանները կամ եռաիրան նավերը (դասակարգվում են ըստ այն 
նյութերի, որից դրանք պատրաստված են) (օրինակ` 25.11.1) 

30.11.21 Զբոսաշրջային, տրանսպորտային և համանման նավեր մարդկանց փոխադրելու 
համար. բոլոր տեսակի լաստանավեր 

30.11.21.300 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար (նավեր ճամփորդական, զբոսանավեր, 
լաստանավեր, ջերմանավեր և հանրանավեր և համանման ծովային նավեր) 

30.11.21.330 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար, ծովային 
30.11.21.350 Լաստանավեր ծովային 
30.11.21.900 Նավեր մարդատար և բեռնամարդատար, գետային և լճային  
30.11.22       Լցանավեր անմշակ նավթի, նավթամթերքի, քիմիական մթերքի, հեղուկացված 

գազերի տեղափոխման համար 
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30.11.22.300 Լցանավեր` չզտած նավթի փոխադրման համար և փոխադրանավեր մթերքի և 
քիմիական նյութերի փոխադրման համար, ծովային  

30.11.22.330 Լցանավեր` չզտած նավթի փոխադրման համար, ծովային  
30.11.22.350 Փոխադրանավեր մթերքի և քիմիական նյութերի փոխադրման համար, ծովային 
30.11.22.900 Լցանավեր գետային և լճային  
30.11.23       Սառնանավեր, բացառությամբ լցանավերը 
30.11.23.300 Սառնանավեր ծովային (բացի լցանավերից) 
30.11.23.900 Սառնանավեր այլ (բացի 30.11.22 ենթակարգից) 
30.11.24       Չորաբեռնատար նավեր 
30.11.24.100 Խուռնաբեռնանավեր ծովային  
30.11.24.200 Բեռնանավեր համակցված, ծովային  
30.11.24.300 Նավեր չորաբեռնատար, ընդհանուր բնույթի բեռների փոխադրման համար, ծովային 

30.11.24.400 Նավեր չորաբեռնատար մասնագիտացված (բեռնարկղանավեր և արագընթաց 
հանրանավեր և համանման նավեր), ծովային 

30.11.24.500 Ռոլկերներ ծովային 
30.11.24.600 Նավեր ավտոմեքենաների փոխադրման համար, ծովային 
30.11.24.700 Լցանավեր հեղուկացված գազի փոխադրման համար (գազատարներ), ծովային 
30.11.24.730 Լցանավեր հեղուկացված նավթագազի փոխադրման համար (գազատարներ), 

ծովային 
30.11.24.750 Լցանավեր հեղուկացված բնական գազի փոխադրման համար (գազատարներ), 

ծովային 
30.11.24.800 Բեռնանավեր ոչ ինքնագնաց, գետային և լճային  
30.11.24.900 Բեռնանավեր ինքնագնաց, այլ  
30.11.3      
    

Ձկնորսական նավեր և հատուկ նշանակության այլ նավեր 

30.11.31       Ձկնորսական նավեր. ձկնագործական նավեր և ձկնամշակման ու ձկնամթերքի 
պահածոյացման համար այլ նավեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձկնորսանավեր բոլոր տեսակների` նախատեսված ծովային կամ ներքին ջրերում 
ձկնորսության համար, ներառում են նաև լողուն ֆաբրիկաներ, ինչպես նաև 
ձկնորսանավեր, որոնք կարող են օգտագործվել նաև էքսկուրսիոն նպատակների 
համար  

 

Բացառվում է` 

- ձկնորսական թիանավակները (30.12) 
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30.11.31.300 Նավեր արդյունագործական (արդյունահանող, արդյունահանող-վերամշակող և 
վերամշակող), ծովային 

30.11.31.900 Նավեր արդյունագործական, այլ 
30.11.32       Քարշիչային նավեր, հրիչ նավեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քարշիչներ` հիմնականում նախատեսված են այլ լողուն միջոցների քարշակման 
համար, այլ լողուն միջոցներից տարբերվում են ուժեղացված, հատուկ ձևի 
իրաններով, նավի չափերին ոչ համամասնական հզոր շարժիչներով և քարշակման 
ճոպանի, մետաղաճոպանի և այլնի տեղադրման համար նախատեսված, տարբեր 
տախտակամածային սարքավորումներով 

- հրիչներ` նախատեսված են կցանավերի, լիխտերների և այլնի հրման համար, 
տարբերվում են հրման համար նախատեսված բութ ցռուկի և բարձր տեղադրված 
ղեկախցիկի (կարող է լինել հեռադիտակային) առկայությամբ, ներառում են նաև 
համակցված քարշիչներ-հրիչներ (նախատեսված են հրման և քարշակման 
աշխատանքների համար, ինչպես և հրիչներն ունեն բութ ցռուկ, սակայն նավախելերը 
թեքված են այնպես, որ դրանք կարող են շարժվել տրված ուղղությամբ և քարշակել 
կցանավը և այլն) 

 Տվյալ ենթակարգի լողուն միջոցները հաշվարկված չեն մարդկանց կամ 
բեռների փոխադրման համար, կարող են սարքավորվել հրշեջ աշխատանքների, 
պոմպային աշխատանքների, բեռների տաքացման և այլ հատուկ 
սարքավորումներով: 

 

Բացառվում է` 

- հրշեջ կատերները (30.11.33) 

30.11.32.300 Քարշիչներ ծովային 
30.11.32.500 Նավեր-հրիչներ, քարշիչներ-հրիչներ ծովային 
30.11.32.900 Քարշիչներ, նավեր-հրիչներ և քարշիչներ-հրիչներ գետային և լճային 
30.11.33       Հողահան լողուն մեքենաներ. լողուն փարոսներ, լողուն ամբարձիչներ. այլ նավեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լողուն փարոսներ, ազդանշանային նավեր, հրշեջ կատերներ, հատակափորիչ 
(հողածուծ) մեքենաներ, լողուն ամբարձիչներ, ինչպես նաև այլ լողուն միջոցներ, 
որոնց ծովագնացական հատկությունները հիմնական գործառույթի համեմատ ունեն 
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երկրորդական բնույթ` որպես կանոն գործառույթն իրականացնում են անշարժ 
դիրքում, ներառում են փարոսներ, ազդանշանային նավեր, հորատանավեր, 
հատակափորիչ մեքենաներ բոլոր տեսակների (օրինակ` ճանկավոր մեքենաներ, 
հողածուծ մեքենաներ), ջրասույզ եղած նավերի բարձրացման նավեր, մշտական 
կառանված փրկարար լաստիկներ, խորանավեր, վերամբարձ կամ 
ճոպանասարքային-տրանսպորտային մեքենաներով (օրինակ` աշտարակներ, 
ամբարձիչներ, սորամբարձիչներ) սարքավորված կամրջանավեր և ակնհայտորեն 
թվարկված մեքենաների համար հիմք հանդիսացող կամրջանավեր, բնակելի նավեր, 
նավեր-լվացքատներ և լողուն ֆաբրիկաներ 

- լողուն դոկեր` լողուն արհեստանոցների տեսակ, կիրառվում են չոր դոկերի 
փոխարեն, որպես կանոն իրագործվում են հենահարթակից և կողապատերից 
կազմված U-աձև կառույցների տեսքով և սարքավորվում պոմպային 
հատվածամասերով, որոնց միջոցով դրանք մասնակիորեն լցվում են ջրով, և 
հնարավորություն տալիս մտնել նավանորոգարան, որոշ դեպքերում դրանք կարելի է 
քարշակել, լողուն դոկերի այլ տիպերն աշխատում են նույն եղանակով, սակայն 
հանդիսանում են ինքնագնաց և ունեն հզոր շարժիչներ (կիրառվում են ամֆիբիաների 
և այլ նավերի նորոգման կամ փոխադրման համար) 

- ռազմանավերի որոշ հատկանիշներ ունեցող նավեր, որոնք սակայն կիրառվում են 
այլ պետական մարմինների կողմից (օրինակ` ոստիկանության, մաքսային 
մարմինների) 

- փրկարարական մակույկներ` տեղադրվում են նավերում, ինչպես նաև ափերի 
սահմանված տեղերում` վթարի ենթարկված նավերին օգնություն ցույց տալու համար 

- գիտահետազոտական նավեր, նավեր-լաբորատորիաներ, լողուն 
օդերևութաբանական կայաններ 

- լողուն միջոցներ` ազդալողանների փոխադրման և կառանման համար, ստորջրյա 
մալուխների անցկացման նավեր  

- նավատար մակույկներ 

- սառցահատներ 

- սանիտարական նավեր 

- բունկերային կցանավեր` հատակի գրունտի փոխադրման համար և այլն 

- ճկուն քարշակվող տարողություններ` այսինքն ծալովի հարմարանքներ` հեղուկների, 
գազերի և այլ բեռների` ջրով փոխադրման համար, կազմված են 
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մանածագործվածքային նյութով պատված ճկուն թաղանթից և տարբերվում են ձևով 
(որպես կանոն գլանակաձև), ինչպես նաև որոշ սարքավորումների (օրինակ` 
կայունարարաներ, կառանման ամրաններ, երբեմն նաև լողունության խողովակներ) 
առկայությամբ 

 

Բացառվում է` 

- փրկարարական թիամակույկները (30.12.19) 

- ռազմանավերը (30.11.10) 

- լողուն կամ ընկղմվող հորատման կամ շահագործական հենահարթակները 
(30.11.40) 

- լաստանավերը (35.11.12) 

- ձկնամթերքի արտադրություն լողուն ֆաբրիկաները (35.11.31) 

- այլ լողուն միջոցները (30.11.50) 

30.11.33.300 Մեքենաներ հատակափորիչ (մեքենաներ հողահան և համանման) ծովային 
30.11.33.500 Նավեր տեխնիկական (նավեր ազդանշանային, նավեր հրշեջ, ամբարձիչներ լողուն և 

համանման), ծովային 
30.11.33.550 Դոկեր լողուն ծովային 
30.11.33.700 Նավեր տեխնիկական այլ  
30.11.33.900 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից) 
30.11.33.930 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից), ծովային 

30.11.33.950 Նավեր օժանդակ, ներառյալ` նավեր փրկարարական (բացի թիակայինից), գետային 
և լճային  

30.11.4      
    

Լողուն կամ ընկղմված հենահարթակներ և ենթակառույցներ 

30.11.40 Լողուն կամ ընկղմված հենահարթակներ և ենթակառույցներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- լողուն կամ ընկղմվող հորատման կամ շահագործման հենահարթակներ, որպես 
կանոն նախատեսված են նավթի և բնական գազի ծովային պաշարների 
հետազոտման և շահագործման համար, ի լրումն հորատման և շահագործման 
համար անհրաժեշտ սարքավորանքի (աշտարակներ, ամբարձիչներ, պոմպեր, 
ցեմենտող կայանքներ, հորաններ և այլն) ունեն նաև սպասարկող անձնակազմի 
համար նախատեսված բնակելի շինություններ, կարելի է տարանջատել հետևյալ 
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հիմնական տեսակների` ինքնամբարձիչ հենահարթակներ (ի լրումն աշխատանքային 
հենահարթակի, համալրված են հենահարթակի լողունության պահպանման 
սարքավորումներով (իրաններ, սուզարկղեր և այլն), ինչպես նաև դուրսքաշովի 
կանգնակներով (որոնք օբյեկտին հասնելիս իջեցվում են և հենվում հատակին` ըստ 
այդմ հենահարթակը բարձրացնելով ջրի մակերևույթի վրա)), ընկղմվող 
հենահարթակներ (ներքին շինություններն ընկղմվում են ջրի մեջ բալաստային 
բաքերի միջոցով և գտնվում հատակին` ապահովելով աշխատանքային 
հենահարթակի կայունության բարձր աստիճան, բալաստային բաքերը կարող են 
ունենալ փեշեր կամ ցիցեր, որոնք առավել կամ պակաս չափով խորասուզվում են 
գրունտում), կիսաընկղմվող հենահարթակներ (նման են ընկղմվող 
հենահարթակներին, սակայն ստորջրյա մասը գրունտին չի հենվում, շահագործման 
ժամանակ անշարժ դիրքում պահվում են խարսխային առձգիչներով կամ 
դինամիկական դիրքավորման մեթոդով) 

 

Բացառվում է` 

- նավթի և բնական գազի ծովային պաշարների հետազոտման կամ շահագործման 
համար կիրառվող և լողուն կամ ընկղմվող չհանդիսացող անշարժ հենահարթակները 
(28.92.12) 

- լաստանավերը (30.11.12) 

- ձկնամթերքի արտադրության լողուն ֆաբրիկաները (30.11.31) 

- մալուխատեղադրիչ նավերը և լողուն օդերևութաբանական կայանները (30.11.33) 

30.11.40.100 Հենահարթակներ լողուն և ընկղմվող, հորատանցքերի հորատման կամ 
շահագործման համար, ծովային 

30.11.40.300 Մեքենաներ  (մեքենաներ հողահան և համանման) ծովային 
30.11.5 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 

նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները) 
30.11.50 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 

նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները) 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`   
 
- նավերի և լողուն կառույցների նստատեղերը 
 
Տվյալ կարգը ներառում է լողուն շինությունների որոշ տեսակներ, որոնք չունեն 
նավերի բնույթ և շահագործման ընթացքում որպես կանոն գտնվում են անշարժ 
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դիրքում, դրանք են` 

- գլանի տիպի կամրջանավեր` կիրառվում են ջրի վրա ժամանակավոր կամուրջները 
և այլն պահելու համար  

- լողուն բաքեր` կիրառվում են խեցգետնանմանների կամ ձկների պահման համար 

- լողուն բաքեր կիրառվում են նավահանգիստներում` նավերի` նավթով, ջրով և 
այլնով մատակարարման համար 

- կոֆերդամներ` տարողություններ, որոնք կիրառվում են կամուրջների և այլնի 
շինարարության համար 

- լողուն նավամատույցներ 

- ազդալողաններ, ինչպես օրինակ` կառանման տակառներ, ցուցական 
ազդալողաններ, ազդանշանային լուսային կամ ձայնային ազդալողաններ 

- փարոսներ` կիրառվում են նավարկուղիների, վտանգավոր տեղերի և այլնի նշման 
համար 

- ջրասույզ եղած նավակների բարձրացման հարմարանքներ 

- առաջակալներ` լողանի տեսակ, կիրառվում են ականազերծման համար 

- լաստեր բոլոր տեսակների` ներառյալ ջրի մակերևույթին հպվելու դեպքում 
ավտոմատ փչվող կլոր լողուն սարքավորումներ (նախատեսված են նավաբեկության 
ենթարկվածների փրկության համար) 

- դոկի փակաղակներ ծառայող լողուն շինություններ 

  

Բացառվում է` 

- նավի բնույթ ունեցող կամրջանավերը (30.11.2, 35.11.33) 

- ջրասուզակային զանգերը (մետաղային խցիկից կազմվածների տիպի, որն իջեցվում 
կամ բարձրացվում է արտաքին սարքավորումներով (այսինքն` ամբարձիչ 
հարմարանքով)) 

- փրկարար գոտիները և փրկարար բաճկոնները (դասակարգվում են ըստ նյութի, 
որից պատրաստված են) 

- առագաստանավակները (30.11.33.900) 
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30.11.50.000 Այլ լողուն կառույցներ (ներառյալ լաստերը, լողուն նավակայանները կամ 
նավամատույցները, սուզարկղները, ցցանիշերը, խարսխավոր լողանները)  

30.11.9 
  
  
  

Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների վերասարքավորման, 
վերակառուցման և հանդերձման ծառայություններ. նավերի և լողուն 
կառուցվածքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից  

30.11.91     Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների վերասարքավորման և 
վերակառուցման ծառայություններ  

30.11.91.000 Նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների վերասարքավորման և 
վերակառուցման ծառայություններ  

30.11.92     Նավերի և լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների հանդերձման 
ծառայություններ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների ներքին հանդերձման 
մասնագիտացաված ծառայություններ, օրինակ` էլեկտրասարքավորանքի, օդի 
լավորակման սարքավորանքի, ատաղձագործական արտադրատեսակների 
տեղադրում 
- նավերի, լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների ներքին մասնագիտացված 
ներկման ծառայություններ 

- նավերի ներսում սարքավորանքի տեղակայման ծառայություններ 
(ատաղձագործական աշխատանքներ, էլեկտրակապի, լավորակման համակարգերի 
տեղակայում) 

- նավերի և լողուն հենահարթակների ներկման ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- զբոսաշրջային և սպորտային նավակների վրա սարքավորանքի տեղակայման 
ծառայությունները  

30.11.92.000 Նավերի և լողուն հենահարթակների և կառուցվածքների հանդերձման 
ծառայություններ 

30.11.99     Նավերի և լողուն կառուցվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.11.99.000 Նավերի և լողուն կառուցվածքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.12 Զբոսանավեր և սպորտային նավեր 
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30.12.1 Զբոսանավեր և սպորտային նավեր 
30.12.11 Առագաստանավեր (բացի փչովի նավակներից) օժանդակ շարժիչով կամ առանց 

շարժիչի, զբոսանքի կամ սպորտի համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հանգստի կամ սպորտի համար նախատեսված լողուն միջոցներ, թիանավակներ և 
կանոե բոլոր տեսակների, ներառում են նաև` զբոսանավեր և այլ առագաստանավեր 
ու շարժիչավոր նավակներ, դինգիներ, կայակներ, միտեղանի քառաթի նավակներ, 
գետանավակներ, պեդալոներ (ոտնակավոր ջրային հեծանիվների տեսակ), 
սպորտային ձկնորսանավակներ, փչովի լողուն միջոցներ և նավակներ, որոնք կարող 
են ծալվել կամ հավաքվել, փրկարարական թիամակույկներ  

 

Բացառվում է` 

- նավային շարժիչները (28.11) 

- սերֆինգի տախտակները (32.30) 

- այլ փրկարարական մակույկները (30.11.33.900) 
30.12.11.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ծովային 
30.12.11.500 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ ծովային 
30.12.11.530 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ ծովային, 100 

կգ-ից ոչ ավել քաշի  
30.12.11.550 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ ծովային, 100 

կգ-ից ավելի քաշի և 7,5մ-ից ոչ ավել երկարության 
30.12.11.570 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, առագաստային, ոչ ծովային, 100 

կգ-ից ավելի քաշի և 7,5մ-ից ավել երկարության 
30.12.12 Փչովի նավակներ զբոսանքի կամ սպորտի համար 
30.12.12.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի 
30.12.12.340 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի, 100 կգ-ից ոչ ավելի քաշի  

35.12.12.370 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային, փչովի, 100 կգ-ից ավելի քաշի 
30.12.19 Այլ նավակներ զբոսանքի կամ սպորտի համար. թիանավակներ, մակույկներ և 

կանոեներ 
30.12.19.300 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 

նավակներից) շարժիչավոր, ծովային 
30.12.19.500 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 

նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային 
30.12.19.550 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 

նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային, 7,5 մ-ից ոչ ավել երկարության 
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30.12.19.570 Նավեր և նավակներ զբոսաշրջային և սպորտային (բացի կախովի շարժիչով 
նավակներից) շարժիչավոր, ոչ ծովային, 7,5 մ-ից ավել երկարության 

30.12.19.900 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի շարժիչով 
30.12.19.930 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի շարժիչով, 100 

կգ-ից ոչ ավել քաշի  
30.12.19.950 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի շարժիչով, 100 

կգ-ից ավելի քաշի և 7,5 մ-ից ոչ ավել երկարության  
30.12.19.970 Նավակներ այլ, կոշտ կառուցվածքի, ներառյալ` նավակներ կախովի շարժիչով, 100 

կգ-ից ավելի քաշի և 7,5 մ-ից ավել երկարության  
30.12.9 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
30.12.99 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- զբոսաշրջային և սպորտային նավակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

- զբոսաշրջային և սպորտային նավակներում սարքավորանքի տեղակայման 
ծառայություններ (ատաղձագործական աշխատանքներ, էլեկտրակապի, 
լավորակման համակարգերի տեղակայում) 

- զբոսաշրջային և սպորտային նավակների ներկման ծառայություններ  

 

Բացառվում է` 

- նավերի և լողուն հենահարթակների նորոգման, տեխնիկական սպասարկման և 
դրանցում սարքավորանքի տեղակայման ծառայությունները  

30.12.99.000 Զբոսանավերի և սպորտային նավերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.2 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և շարժակազմեր 
 
Տվյալ խումբը ներառում է` 

- էլեկտրական և դիզելային ռելսային գնացքաքարշեր 

- ինքնագնաց երկաթուղային կամ տրամվայի վագոններ, ապրանքատար վագոններ, 
հենահարթակներ, նորոգման և սպասարկման շարժակազմեր 

- ոչ ինքնագնաց երկաթուղային և տրամվայի շարժակազմեր` մարդատար վագոններ, 
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ապրանքատար վագոններ, մետրոյի վագոններ, վագոններ-ցիստերններ, 
ինքնաբեռնաթափ ապրանքատար վագոններ, վագոններ-արհեստանոցներ, 
վագոններ-ամբարձիչներ, պահեստավագոններ և այլն  

- երկաթուղային և տրամվայի գնացքաքարշերի ու շարժակազմերի հատուկ 
մանրակներ` վագոնիկներ, սռնիներ ու անիվներ, արգելակներ և դրանց մանրակներ, 
կեռեր ու սեղմակային սարքավորումներ, թափարգելներ ու դրանց մանրակներ, 
մեղմիչներ, վագոնների և գնացքաքարշերի շրջանակներ, իրաններ, սրահակային 
կապակցիչներ և այլն  

 

- էլեկտրական գնացքաքարշեր բոլոր տիպերի, որոնց համար պահանջվում է 
էլեկտրական քարշուժ, ինչը ստացվում է տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված 
հզոր կուտակիչներից կամ արտաքին հաղորդալարից (ռելս կամ մալուխ)  

- ջերմաքարշեր էլեկտրական շարժաբերով` դիզելային շարժիչը հանդիսանում է 
էլեկտրաէներգիա թողարկող գեներատորի շարժաբերը, իր հերթին գեներատորը 
սնուցում է անիվները գործողության մեջ դնող քարշային շարժիչները 

- ջերմաքարշեր հեղուկաբաշխական շարժաբերով` դիզելային շարժիչի լարումն 
անիվներին է հաղորդվում հեղուկաբաշխական փոխանցման միջոցով 

- ջերմաքարշեր մեխանիկական շարժաբերով` դիզելային շարժիչի լարումն 
անիվներին է հաղորդվում ագույցի կամ հեղուկաբաշխական թափանվի ու 
փոխանցման տուփի միջոցով 

- շոգեքարշեր բոլոր տիպերի` ներառյալ սեղմված օդով աշխատող տուրբինային 
գնացքաքարշեր, ներառում են նաև միջին հզորության գնացքաքարշեր 
(սարքավորված չեն սայլակներով և սովորոբար ունեն միայն երկու տանող սռնի) 
(կիրառվում են կայաններում` բեռնատար վագոնների հետ մանևրային 
աշխատանքների համար և երկաթուղիների հետ առնչություն ունեցող 
արդյունաբերական կազմակերպություններում) 

- գնացքաքարշային պահեստավագոններ` կաթսայի համար ջուր և վառելիք 
պարունակող տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կցորդվում են շոգեքարշերի 
կողմից, կազմված են երկու կամ ավելի սայլակների վրա տեղադրված շրջանակից և 
թերթային մետաղից պատրաստված թափքից (որում գտնվում է ջրի համար փակ 
բաքն ու ածխի զետեղարանը կամ դիզելային վառելիքաբաքը)  

 



2279 
 

Բացառվում է` 

- շարժիչները և տուրբինները (25.11) 

- էլեկտրաշարժիչները (27.11) 

- երթևեկության անվտանգության, հսկողության և կառավարման 
էլեկտրաազդանշանային սարքավորանքը (27.90) 

- ռելսերով և ճանապարհներով տեղաշարժման համար նախատեսված 
տրակտորները (27-28) 

30.20 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և շարժակազմեր 
30.20.1 Երկաթուղային գնացքաքարշեր և գնացքաքարշերի պահեստավագոններ 

(տենդերներ) 
30.20.11 Երկաթուղային էլեկտրաքարշեր, սնուցվող էլեկտրաէներգիայի արտաքին 

աղբյուրից 
30.20.11.000 Երկաթուղային էլեկտրաքարշեր, սնուցվող էլեկտրաէներգիայի արտաքին աղբյուրից 
30.20.12  Գնացքաքարշեր դիզել-էլեկտրական  
30.20.12.000 
    

Գնացքաքարշեր դիզել-էլեկտրական  

30.20.13 Այլ երկաթուղային գնացքաքարշեր. գնացքաքարշերի պահեստավագոններ 
(տենդերներ) 

30.20.13.300 Գնացքաքարշեր երկաթուղային, աշխատող էլեկտրական կուտակիչներից 
30.20.13.900 Գնացքաքարշեր երկաթուղային այլ և պահեստավագոններ, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
30.20.2 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 

ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական սպասարկման 
կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներից 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- էլեկտրաշարժաբերով ուղևորատար վագոններ ` էլեկտրաէներգիան տրվում է 
անշարժ արտաքին աղբյուրից, օրինակ` հոսանահանի (կախովի հպակային 
հաղորդալարի առկայության դեպքում) կամ սայլակների վրա տեղադրված հպակային 
ծայրակալների (հպակային (երրորդ) ռելսի առկայութան դեպքում) միջոցով, ներառում 
են նաև տրամվայի ուղևորատար վագոններ` երբեմն դրանց համար կիրառվում են 
երկու հպակային հաղորդալարեր (ճոռավոր ռելսում գտնվող), ընդ որում 
էլեկտրաէներգիան տրվում է «դահուկ» անվանվող հատուկ սարքավորման միջոցով  

- ավտովագոններ, այսինքն անջատ (ինքնավար) վագոններ` ունեն դիզելային կամ 
ներքին այրման այլ շարժիչի տիպի սեփական շարժաբեր, որոշներն ունեն միաձույլ 
անիվներ կամ անվակալանդներ, որոնք նախատեսված են ատամնավոր ռելսի կամ 
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ռելսերի հետ կցորդման համար  

- ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցներ` կուտակչամարտկոցներով աշխատող, 
ներառում են նաև էլեկտրահոլակային ռելսային տրանսպորտային միջոցներ, տվյալ 
համակարգի սկզբունքը կայանում է արագ պտտվող թափանվում կինետիկ 
էներգիայի կուտակման մեջ, որն այնուհետև էլեկտրական գեներատորի միջոցով` 
էլեկտրական հոսանքի տեսքով փոխանցվում է քարշային շարժիչին, կարող են 
կիրառվել ավտովագոններում կամ տրամվայներում  

 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար, բեռնատար և ապրանքատար 
վագոններն, ի տարբերություն գնացքաքարշերի, սարքավորված են նաև ուղևորների 
կամ բեռների փոխադրման համար, կարող են նախատեսվել առանձին կամ միևնույն 
տիպի մեկ կամ ավելի տրանսպորտային միջոցների հետ կցորդմամբ տեղաշարժվելու 
համար, հիմնական առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մեկ կամ երկու 
կողմից սարքավորված են կառավարման խցիկով,կամ մեջտեղում գտնվող 
բարձրացրած խցիկով (ղեկախցիկի տիպի):  

 

Բացառվում է` 

- ավտոբուսները, որոնք կարող են վերասարքավորվել ավտովագոնների` անիվների 
պարզ փոխարինման և ղեկակառավարման արգելափակման միջոցով (պահպանելով 
միևնույն շարժիչը) (29.10.30) 

30.20.20 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 
ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական սպասարկման 
կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներից  

30.20.20.000 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ինքնագնաց վագոններ, 
ապրանքատար վագոններ և բաց վագոններ, բացի տեխնիկական սպասարկման 
կամ նորոգման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներից  

30.20.3 Այլ շարժակազմեր 
30.20.31 Տրանսպորտային միջոցներ նախատեսված երկաթուղիների կամ տրամվայի 

ուղիների տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման համար 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- նորոգման վագոններ և հարթակներ` սարքավորված գործիքներով, հաստոցներով, 
էլեկտրագեներատորներով, ամբարձիչ սարքավորումներով (ամբարձիկներ, 
վերհաններ և այլն), եռակցման սարքավորմամբ, շղթաներով, մալուխներով և այլն  

- վթարային և այլ վագոններ-ամբարձիչներ` գնացքաքարշերի և վագոնների 
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բարձրացման համար, ռելսերի բարձրացման և տեղադրման համար, ստացիոնար 
կառամատույցներում բեռնման և բեռնաթափման համար 

- ծիծեռնիկներով հարթակներ 

- հարթակներ` սարքավորված կոպճավազի մաքրման և ենթախցման հատուկ 
սարքավորումներով 

- հարթակներ` սարքավորված ցեմենտի խառնման մեքենաներով (էլեկրամալուխների 
հենասյուների հիմքերի և այլնի համար օգտագործելու նպատակով) 

- հարթակներ` վագոնների քաշերի չափաբերման համար 

- հարթակներ աշտարակով` հպակային հաղորդալարի տեղակայման և նորոգման 
համար  

- վագոններ հեղուկի ցրցայտման համար (մոլախոտերի ոչնչացման նպատակով) 

- ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցներ` ճանապարհների նորոգման համար 
(մասնավորապես` ուղեհարդարիչներ), սարքավորված են մեկ կամ ավելի 
շարժիչներով, որոնք ոչ միայն ապահովում են աշխատանքային մեքենաների 
սնուցումն ու աշխատանքների ընթացքում տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունը, 
այլ նաև հնարավորություն տալիս արագ տեղաշարժվել որպես ինքնագնաց միավոր 
(երբ աշխատանքային մեքենաները չեն գործում)  

- ուղեչափիչ վագոններ` սարքավորված են հատուկ սարքավորումներով, օրինակ` 
շարժիչի, արգելակների և այլնի աշխատանքի ստուգման ավտոմատ սարքերով 
(օրինակ` փոխադրվող բեռի չափման, ռելսերի, ճանապարհահիմքերի, կամուրջների 
և այլնի թերությունների հայտնաբերման համար), ուղեստուգիչ վագոններ, որոնք 
ընթացքում գրանցում են ճանապարհի վերին ծածկույթի ցանկացած անսարքություն  

- մեխանիկական շարժաբերով սայլակներ` ճանապարհի դիտարկման համար 
(ներառյալ մեքենայավորած ռելսահեծանիվներ), որպես կանոն ինքնագնաց են և 
ունեն ներքին այրման շարժիչներ 

- ոչ մեխանիկական շարժաբերով (օրինակ` ձեռքի կամ ոտքի) սայլակներ` 
ճանապարհի դիտարկման համար (ներառյալ մեքենայավորած ռելսահեծանիվներ) 

 

Բացառվում է` 

- պարզ անվավոր հարթակների (այսինքն` ոչ երկաթուղային կամ տրամվայի 
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ենթաշրջանակի) վրա տեղակայված մեքենաները, չափիչ սարքերը և այլ 
սարքավորանքը, որոնք այդպիսով չեն հանդիսանում երկաթուղային կամ տրամվայի 
շարժակազմ (28.22.1, 28.92.1, 28.92.2) 

30.20.31.000 
        

Տրանսպորտային միջոցներ նախատեսված երկաթուղիների կամ տրամվայի 
ուղիների տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման համար 

30.20.32 Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ոչ ինքնագնաց վագոններ. 
ուղեբեռների վագոններ և հատուկ նշանակության այլ վագոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- երկաթուղային կամ տրամվայի ոչ ինքնագնաց շարժակազմեր (ներառյալ տրամվայի 
կցովի վագոններ և ֆունիկուլյորային (ճոպանային) երկաթուղային վագոններ), որոնք 
որպես կանոն կցորդվում են մարդատար գնացքներին, դրանք են՝  

- մարդատար վագոններ բոլոր տեսակների, ներառյալ ննջավագոններ, վագոններ-
ռեստորաններ, վագոններ-սրահներ, վագոններ-ակումբներ (հատուկ սարքավորված` 
մշակութային միջոցառումների և այլնի համար) 

- ֆունիկուլյորային (ճոպանային) երկաթուղային վագոններ 

- տրամվայի կցովի վագոններ 

- հատուկ վագոններ` հանքափորների ստորգետնյա փոխադրման համար 

- բնակելի վագոններ` երկաթուղային անձնակազմի համար 

- բեռնատար և համակցված մարդատար-բեռնատար վագոններ 

- շարժական վագոններ-փոստային բաժանմունքներ 

- սանիտարական, հիվանդանոցային, ռենտգենային կամ համանման վագոններ 

- բանտային վագոններ 

- զրահապատ վագոններ 

- վագոններ` հատուկ սարքավորված ռադիո կամ հեռագրային սարքերով 

- ուսումնական վագոններ` սարքավորված սարքերով, մեքենաներով կամ 
մանրակերտերով 

- վագոններ-ցուցահանդեսներ 

30.20.32.000 
        

Երկաթուղային կամ տրամվայի ուղևորատար ոչ ինքնագնաց վագոններ. ուղեբեռների 
վագոններ և հատուկ նշանակության այլ վագոններ  
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30.20.33 Երկաթուղային կամ տրամվայի ոչ ինքնագնաց ապրանքատար վագոններ և բաց 
վագոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- երկաթուղային ցանցով (ցանկացած ռելսամեջի) բեռների փոխադրման 
տրանսպորտային միջոցներ, հանքահորերում, շինարարական հրապարականերում, 
գործարաններում, պահեստներում և այլն բեռների փոխադրման ոչ մեծ 
տրանսպորտային միջոցներ կամ հարթակներ (իսկական վագոններից տարբերվում 
են նրանով, որ հանդերձված չեն զսպաններով), ի լրումն սովորական բաց 
վագոնների և հարթակների ու փակ վագոնների, ներառում են հետևյալ 
մասնագիտացված տեսակները՝  

- վագոններ-ցիստեռններ և այլն (օրինակ` վագոններ-ամբարներ, վագոններ-
տակառներ) 

- վագոններ-ջերմապահպանիչներ (այսինքն` սառնարանային կայանքից տարբերվող 
ցրտության աղբյուր ունեցող (սառույց, չոր սառույց, էվտեկտիկ սալեր, հեղուկացված 
գազ և այլն)), սառնարանային վագոններ (այսինքն հեղուկացման, կլանման և այլ 
սկզբունքով գործող սառնարանային կայանքով սարքավորված վագոններ) 

- ինքնաբեռնաթափվող վագոններ (շրջող վագոններ, հոպերներ և այլն) 

- ցածր կախոցով հարթակներ` ծանր բեռների փոխադրման համար 

- փայտատար հարթակներ 

- վագոններ-ամբարներ` ներպատված խեցեղենով և այլն, քիմիական արտադրանքի 
փոխադրման ամբարներ 

- վագոններ` ձիերի փոխադրման համար 

- երկհարկանի վագոններ (օրինակ` մարդատար ավտոմեքենաների փոխադրման 
համար) 

- վագոններ` հատուկ սարքավորված կենդանի թռչնի կամ կենդանի ձկան 
փոխադրման համար 

- հարթակներ` այլ հարթակների ու վագոնասայլակների փոխադրման համար 

- նեղածիր վագոններ` բոլոր տեսակների 

- հանքարանային վագոններ 
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- սայլակներ` ռելսերի, հեծանների և այլնի փոխադրման համար 

- հարթակներ սարքավորված ռելսերով` ռելսուղիների և խճուղիների համար 
նախատեսված կցանքների փոխադրման համար  

- վագոններ և հարթակներ` հատուկ նախատեսված ռադիոակտիվ բեռների 
փոխադրման համար, սարքավորված են ռադիոակտիվ ճառագայթման 
ազդեցությունից պաշտպանության պաշտպանիչ էկրաններով 

 

Բացառվում է` 

- ռելսուղիների և խճուղիների համար կցանքները, որոնք նախատեսված են 
ուղղորդող ռելսերով սարքավորված հատուկ հարթակների վրա փոխադրման համար 
(29.20.23) 

30.20.33.300 Վագոններ-ցիստեռններ բոլոր տեսակների, վագոններ ջերմամեկուսացված, 
սառցարանային, ծածկած և փակվող (այդ թվում` բարձր ռադիոակտիվ նյութերի 
փոխադրման համար), ոչ ինքնագնաց 

30.20.33.500 Վագոններ և հարթակներ երկաթուղային և տրամվայի, բեռնատար, ոչ ինքնագնաց 
(ներառյալ` ինքնաբեռնաթափվող վագոններ և բաց վագոններ ու հարթակներ), ոչ 
հետգցովի կողերով, 60 սմ-ից ավել բարձրության և վագոններ բեռնատար այլ 

30.20.4 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների կամ 
շարժակազմերի մասեր. ուղեսպասարկիչ սարքավորանք ու սարքվածքներ և դրանց 
մասերը, շարժման կառավարման մեխանիկական սարքավորանք  

30.20.40 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների կամ 
շարժակազմերի մասեր. ուղեսպասարկիչ սարքավորանք ու սարքվածքներ և 
դրանց մասերը, շարժման կառավարման մեխանիկական սարքավորանք 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- երկաթուղային կամ տրամվայի գնացքաքարշերի կամ շարժակազմի հանգույցներ և 
մանրակներ, պայմանով, որ բնույթով դրանք կիրառելի են միայն կամ հիմնականում 
նշյալ տրանսպորտային միջոցների հետ, դրանք են՝ 

- սայլակներ երկու կամ ավելի սռնիներով, ինչպես նաև բիսսել-սայլակներ (կազմված 
են մեկ սռնով շրջանակից) 

- ուղիղ կամ ծնկավոր սռնիներ` հավաքած կամ չհավաքած 

- անիվներ կամ հանգույցներ և դրանց մանրակներ (անիվների կենտրոններ, 
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մետաղական կալանդներ և այլն) 

- սռնու առանցքակալատուփեր, անվանվում են նաև յուղամաններ, ինչպես նաև 
դրանց հանգույցներ և մանրակներ (օրինակ` սռնու առանցքակալատուփերի 
իրաններ) 

- արգելակային սարքավորումներ բոլոր տեսակների, ներառյալ` ձեռքի արգելակներ 
(անմիջականորեն կառավարվում է յուրաքանչյուր առանձին վագոնից (ձեռքի 
լծակային և պտուտակային արգելակներ)), արգելակներ` գնացքի բոլոր 
տրանսպորտային միավորների միասնական կառավարմամբ (ներառյալ` սեղմած 
օդով աշխատող արգելակներ և վակուումային արգելակներ), արգելակային 
սարքավորումների հանգույցներ և մանրակներ (ներառյալ` կոճղակներ, գլաններ, 
լծակներ և այլն)  

- թափարգելներ 

- կցորդման սարքավորումներ, օրինակ` պտուտակով կամ շղթայով կեռեր, որոշները 
կարող են լինել ավտոմատ 

- շրջանակներ և դրանց մասեր (երկայնահեծաններ, լայնական հեծաններ, սռնու 
առանցքակալատուփերի ուղղորդիչներ և այլն), միաձույլ տեսքի շրջանակներ 

- միջվագոնային միացքներ և միակցիչ հարթակներ 

- թափքեր (ամրաշրջանակի վրա չտեղադրված) մեքենայավորած կամ ոչ ինքնագնաց 
երկաթուղային կամ տրամվայի շարժակազմի համար, այդպիսի թափքերի մասեր 
(օրինակ` մարդատար վագոնների դռներ, հարթակների դռնակներ, միջնորմներ, 
վագոնների կողապատեր (հոդակապերի վրա), կողային կանգնակներ, 
պահեստավագոնների ջրի բաքեր) 

- միակցիչ գլխիկներով խողովակներ` արգելակային կամ ջեռուցման համակարգերի 
համար 

- հեղուկաբաշխական մեղմիչներ` սայլակների համար 

- տանող և միակցիչ քարշեր` գնացքաքարշերի համար  

- երկաթուղային կամ տրամվայի գնացքաքարշերի կամ շարժակազմի հանգույցներ և 
մանրակներ, պայմանով, որ բնույթով դրանք կիրառելի են միայն կամ հիմնականում 
նշյալ տրանսպորտային միջոցների հետ, դրանք են՝ 

- սայլակներ երկու կամ ավելի սռնիներով, ինչպես նաև բիսսել-սայլակներ (կազմված 
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են մեկ սռնով շրջանակից) 

- ուղիղ կամ ծնկավոր սռնիներ` հավաքած կամ չհավաքած 

- անիվներ կամ հանգույցներ և դրանց մանրակներ (անիվների կենտրոններ, 
մետաղական կալանդներ և այլն) 

- սռնու առանցքակալատուփեր, անվանվում են նաև յուղամաններ, ինչպես նաև 
դրանց հանգույցներ և մանրակներ (օրինակ` սռնու առանցքակալատուփերի 
իրաններ) 

- արգելակային սարքավորումներ բոլոր տեսակների, ներառյալ` ձեռքի արգելակներ 
(անմիջականորեն կառավարվում է յուրաքանչյուր առանձին վագոնից (ձեռքի 
լծակային և պտուտակային արգելակներ)), արգելակներ` գնացքի բոլոր 
տրանսպորտային միավորների միասնական կառավարմամբ (ներառյալ` սեղմած 
օդով աշխատող արգելակներ և վակուումային արգելակներ), արգելակային 
սարքավորումների հանգույցներ և մանրակներ (ներառյալ` կոճղակներ, գլաններ, 
լծակներ և այլն)  

- թափարգելներ 

- կցորդման սարքավորումներ, օրինակ` պտուտակով կամ շղթայով կեռեր, որոշները 
կարող են լինել ավտոմատ 

- շրջանակներ և դրանց մասեր (երկայնահեծաններ, լայնական հեծաններ, սռնու 
առանցքակալատուփերի ուղղորդիչներ և այլն), միաձույլ տեսքի շրջանակներ 

- միջվագոնային միացքներ և միակցիչ հարթակներ 

- թափքեր (ամրաշրջանակի վրա չտեղադրված) մեքենայավորած կամ ոչ ինքնագնաց 
երկաթուղային կամ տրամվայի շարժակազմի համար, այդպիսի թափքերի մասեր 
(օրինակ` մարդատար վագոնների դռներ, հարթակների դռնակներ, միջնորմներ, 
վագոնների կողապատեր (հոդակապերի վրա), կողային կանգնակներ, 
պահեստավագոնների ջրի բաքեր) 

- միակցիչ գլխիկներով խողովակներ` արգելակային կամ ջեռուցման համակարգերի 
համար 

- հեղուկաբաշխական մեղմիչներ` սայլակների համար 

- տանող և միակցիչ քարշեր` գնացքաքարշերի համար  

- երկաթուղային վագոնների նստոցներ 
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Բացառվում է` 

- անկյունակները, տրամատները, բաժինները, նուրբ և հաստ թերթերը և 
շրջանակների այլ մասերը, ինչպես նաև ոչ թանկարժեք մետաղից խողովակները և 
այլն, եթե դրանք մշակված չեն այն աստիճան, որպեսզի հստակ սահմանվեն որպես 
գնացքաքարշերի կամ շարժակազմերի մանրակներ (24.25) 

- զսպանակները (25.93.16) 

- ռետինե անվադողերը և դրանց օդախցիկները (22.11.11-22.11.14) 

- «երկաթե արգելակներ» անվանվող սարքավորումները (30.20.40) 

- արգելակների որոշակի մասերը, օրինակ` ամբարձիչները, խցանները և 
օդաճնշաշարժաբեր փականների տիպի փականները, որոնք կառավարում են 
արգելակների աշխատանքը (28.14.11) 

- անկյունակները, տրամատները, բաժինները, նուրբ և հաստ թերթերը և 
շրջանակների այլ մասերը, ինչպես նաև ոչ թանկարժեք մետաղից խողովակները և 
այլն, եթե դրանք մշակված չեն այն աստիճան, որպեսզի հստակ սահմանվեն որպես 
գնացքաքարշերի կամ շարժակազմերի մանրակներ ( 24-25) 

- զսպանակները (25.93.16) 

- ռետինե անվադողերը և դրանց օդախցիկները (22.11.11 -22.11.14) 

- «երկաթե արգելակներ» անվանվող սարքավորումները (30.20.40) 

- արգելակների որոշակի մասերը, օրինակ` ամբարձիչները, խցանները և 
օդաճնշաշարժաբեր փականների տիպի փականները, որոնք կառավարում են 
արգելակների աշխատանքը (28.14.11) 

30.20.40.300 Մասեր գնացքաքարշերի երկաթուղային, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմի 

30.20.40.500 Սարքավորանք և սարքավորումներ երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների 
համար 

30.20.40.550 Սարքավորանք և նյութեր ճանապարհների համար, ներառյալ` ճանապարհների 
սարքավորումներ և ամրաններ 

30.20.40.580 Մասեր սարքավորանքի, երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների 
30.20.40.590 Սարքավորանք մեխանիկական (ներառյալ էլեկտրամեխանիկական) ազդանշանային, 

երթևեկության անվտանգության և կառավարման ապահովման (բացի` 
երկաթուղային և տրամվայի ճանապարհների սարքավորանքից և նյութերից)  
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30.20.9 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ. երկաթուղային 
գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.20.91 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-  երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման ծառայություններ 
 
- երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի հանդերձման մասնագիտացաված ծառայություններ, օրինակ` 
էլեկտրասարքավորանքի, օդի լավորակման սարքավորանքի, նստատեղերի, ներքին 
պանելների, լուսամուտների տեղադրում 
 
- երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի ներկման մասնագիտացված   ծառայություններ                  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
- երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերափոխման ծառայություններ 
- սարքավորանքի տեղակայման և հարդարման, այդ թվում` էլեկտրակապի, 
օդորակման համակարգերի, նստելատեղերի, պատուհանների տեղակայման, ինչպես 
նաև ներքին հարդարման ծառայություններ 
- երկաթուղային շարժակազմի ներկման ծառայություններ  

30.20.91.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի, տրամվայի շարժիչավոր վագոնների և 
շարժակազմերի վերականգնման և հանդերձման ծառայություններ  

30.20.99 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

30.20.99.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.3 Օդանավեր, տիեզերանավեր և այլ թռչող ապարատներ 
 
Տվյալ խումբը ներառում է` 

- մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռներ, ինքնաթիռներ ռազմական ուժերի կողմից 
օգտագործման, սպորտային և այլ նպատակների համար 

- ուղղաթիռներ 

- սավառնակներ և սավառնակներ- ուղղաթիռներ 
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- դիրիժաբլներ, օդապարիկներ 

- տիեզերական թռչող սարքեր և տանող-հրթիռներ, արբանյակներ, մոլորակային 
զոնդեր, ուղեծրային կայաններ, տիեզերական նավեր 

- տվյալ խմբի թռչող սարքերի մանրակներ և պարագաներ. հիմնական հանգույցներ, 
ինչպես օրինակ` հիմնամասեր (ֆյուզելաժներ), թևեր, դռներ, ղեկահարթություններ, 
վայրէջքի ամրաշրջանակներ, վառելիքաբաքեր, գոնդոլներ և այլն, պրոպելլերներ, 
ուղղաթիռային կրող պտուտակներ և կրող պտուտակների պրոպելլերային թիակներ, 
սովորաբար թռչող սարքերում տեղադրվող շարժիչներ, տուրբառեակտիվային և 
տուրբապտուտակային թռչող սարքերի մանրակներ 

- վայրէջքի ամրաշրջանակների և շանթարգելների իջեցման մեխանիզմներ 

- օդաչուների համար վերգետնյա մարզասարքեր 

 

Բացառվում է` 

- անկարգելները (13.92) 

- ռազմական բալիստիկական արկերը (25.40) 

- վառքի համակարգի մանրակները և ներքին այրման շարժիչների այլ էլեկտրական 
մանրակները (29.31) 

- ինքնաթիռների համար կիրառվող գործիքները (26.51) 

- օդանավագնացության համակարգերը (26.51) 

30.30 Օդանավեր, տիեզերանավեր և այլ թռչող ապարատներ 
30.30.1 Ուժային կայանքներ և շարժիչներ թռչող կամ տիեզերական ապարատների համար. 

օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր, դրանց մասերը  
30.30.11 Շարժիչներ կայծային վառքով` թռչող ապարատների համար 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կայծային վառքով ներքին այրման ավիացիոն շարժիչներ (տես նաև` 28.11.1 կարգի 
պարզաբանումները) 

«Ավիացիոն շարժիչներ» հասկացությունը նշանակում է շարժիչներ, որոնք 
նախագծված կամ վերափոխված են պրոպելլերին (օդային պտուտակին) կամ կրող 
պտուտակին տեղակայման համար 

30.30.11.000 Շարժիչներ կայծային վառքով` թռչող ապարատների համար 
30.30.12 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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- տուրբառեակտիվային շարժիչներ` կազմված են ճնշակից, այրման խցիկից, 
տուրբինից և ծայրափողակից (որն իրենից ներկայացնում է արտածման խողովակի 
ներսում տեղադրված նեղացող խողովակ), տուրբինից ստացվող տաք սեղմած գազի 
հոսքը թափանցելով ծայրափողակ կերպափոխվում է հզոր գազային շթի, որի` 
շարժիչի վրա ազդեցության արդյունքում ձևավորվում է շարժիչ ուժ, ինչն էլ 
գործողության մեջ է դնում թռչող սարքը, պարզ կառուցվածքներում ճնշակը և 
տուրբինն ունեն ընդհանուր լիսեռ, առավել բարդ կառուցվածքներում ճնշակը 
կազմված է երկու մասերից (երկաստիճան ճնշակ), ընդ որում յուրաքանչյուր 
աստիճան գործողության մեջ է դրվում սեփական տուրբինով` համակենտրոն 
փողհաղորդման միջոցով, այլ տարբերակներում առկա է թունելային օդափոխիչ, որն 
որպես կանոն տեղադրվում է ճնշակի ներթողման բացվածքում և գործողության մեջ 
դրվում երրորդ տուրբինով կամ միացվում ճնշակի առաջին աստիճանին (օդափոխիչը 
գործում է տուրբապտուտակային շարժիչի սկզբունքով, երբ օդի հիմնական 
զանգվածը շրջանցելով ճնշակն ու տուրբինը միացվում է արտանետման շթի հետ, 
ըստ այդմ առաջացնելով լրացուցիչ քարշուժ (տվյալ կառուցվածքը երբեմն անվանվում 
է նաև «երկկոնտուրային տուրբառեակտիվային շարժիչ»)): Սյսպես կոչված 
«ուժգնացման» հարմարանքներն, իրենցից ներկայացնում են օժանդակ հանգույցներ, 
որոնք տեղադրվում են որոշակի տուրբառեակտիվային շարժիչների հետ, 
հաջորդաբար` ելքային հզորության կարճատև մեծացման համար, ապահովվում են 
ինքնավար վառելիքային սնուցմամբ և օգտագործում են տուրբառեակտիվային 
շարժիչի կողմից արտանետված ավելցուկային թթվածինը  

- տուրբապտուտակային շարժիչներ` նման են տուրբառեակտիվային շարժիչներին, 
բացառությամբ հավելյալ մեկ տուրբինի, որը տեղադրված է ճնշակի տուրբինի 
հետևում և միացված սովորական օդային պտուտակի հետ, լրացուցիչ տուրբինն 
երբեմն անվանվում է «ազատ տուրբին», քանի որ այն մեխանիկական միացված չէ 
ճնշակի լիսեռին և ճնշակի տուրբինին, այդ կերպ, ճնշակի տուրբինից դուրս եկող 
սեղմած օդի հիմնական զանգվածն ազատ տուրբինի միջոցով մեծացնում է լիսեռի 
հզորությունը (ինչը տարբերում է տուրբապտուտակային շարժիչները 
տուրբառեակտիվայինններից, որտեղ արտանետման համար գազը ներմտնում է 
անմիջականորեն ծայրափողակի մեջ), որոշ դեպքեորւմ ազատ տուրբինից գազերը 
կարող են ներմտնել անմիջականորեն ծայրափողակի մեջ` օդային պտուտակի 
աշխատանքը լրացուցիչ ռեակտիվային ուժով ապահովելու համար (ռեակտիվային 
քարշուժ հասկացությունը հաշվարկվում է որպես վայրկյանում արտանետումների 
զանգվածի և արտանետվածքի արագության ու օդի ընդունման արագության 
տարբերությունների արտադրյալ)  

 

Բացառվում է` 
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- գազատուրբինները (28.11.23) և դրանց մասերը (28.11.33) 

- ռեակտիվային շարժիչները (30.30.13) 

30.30.12.100 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային, 25 կՆ-ից ոչ ավելի քարշուժի 
30.30.12.300 Շարժիչներ տուրբառեակտիվային, 25 կՆ-ից ավել քարշուժի 
30.30.12.500 Շարժիչներ տուրբապտուտակային 1100 կՎտ-ից ոչ ավել հզորության  
30.30.12.700 Շարժիչներ տուրբապտուտակային 1100 կՎտ-ից ավել հզորության 
30.30.13 Շարժիչներ ռեակտիվային, բացի տուրբառեակտիվային շարժիչներից  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ուղղահոս օդային-ռեակտիվային շարժիչներ` մեխանիկական պարզ 
կառուցվածքներ, որոնք գործում են միայն բարձր արագությամբ շարժվող 
մեքենաների վրա, չունեն տուրբաճնշակ, այդ պատճառով օդի մատուցումն 
ապահովվում է միայն շարժման արագության հաշվին, օդի սեղմումն այրման խցիկում 
ապահովվում է խողովակաշարի երկրաչափությամբ, շարժիչ ուժը ձևավորվում է 
ծայրափողակից արտանետվող մշակված գազերի ազդեցության արդյունքում  

- բաբախող օդային-ռեակտիվային շարժիչներ` ուղղահոսայինից տարբերությունները 
կայանում են նրանում, որ շնորհիվ ընդհատ այրման գործընթացի, ծայրափողակից 
արտանետվում է ոչ թե գազի հոծ շիթ, այլ բաբախող հոսք, իսկ գործարկել կարելի է 
տեղում (հիմնականում կիրառվում են թռչող սարքերում, որպես վերթիռի 
արագարարներ) 

- հրթիռային շարժիչներ` ռեակտիվային շարժիչներ, որոնցում վառելիքի այրումը 
կախված չէ օդի արտաքին մատուցումից, քանի որ շարժիչի լիցքը պարունակում է 
վառելիք և դրա այրումն ապահովող տարրեր, տարբերում են երկու հիմնական 
տիպեր` հեղուկային (կազմված են այրման խցիկից, խողովակների և պոմպերի 
համակարգով միմյանց միացված վառելիքի մեկ կամ մի քանի ամբարներից և 
ծայրափողակից, պոմպերը գործողության մեջ են դրվում առանձին 
գազագեներատորից սնուցվող տուրբինով, մեկ այլ սկզբունքային տարր է 
հանդիսանում ներցայտման համակարգը, վառելիքի կազմության մեջ ներառվում են 
էթիլային սպիրտ, հիդրազինի հիդրատ և այլն, իսկ կատալիզորդ են հանդիսանում` 
ջրածնի գերօքսիդը, կալիումի գերմանգանատը, հեղուկ թթվածինը, ազոտաթթուն և 
այլն) և պինդվառելիքային (կազմված են գլանաձև այրման խցիկից և 
ծայրափողակից, հրթիռային վառելիքի ամբարը միաժամանակ ծառայում է որպես 
այրման խցիկ, վառելիքը կազմված է կատալիզորդից (սովորաբար` ամոնիումի 
գերքլորատ) և բուն վառելիքից (որպես կանոն` պոլպուրետաններ)), տվյալ 
ենթակարգը ներառում է միայն շարժիչային կայանքներ հանդիսացող հրթիռներ 
(թռչող սարքերի, կառավարվող հրթիռների կամ տիեզերական տանող հրթիռների 
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վերթիռի արագարարներ) 

 

Բացառվում է` 

- հակակարկտային հրթիռները, փրկարարական քուղով հրթիռները և համանման 
հրատեխնիկական հրթիռները (20.51.14) 

- տիեզերական տանող-հրթիռները (30.30.3) 

- ուժային կայանքներով, կառավարվող հրթիռները (25.40.13) 

30.30.13.000 Շարժիչներ ռեակտիվային, բացի տուրբառեակտիվային շարժիչներից  
30.30.14 Օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր և դրանց մասերը  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ինքնաթիռի վերթիռի սարքավորումներ (ինքնաթիռ կատապուլտներ)` սովորաբար 
կիրառվում են ինքնաթիռում, իրենցից ներկայացնում են մետաղական կառուցվածք, 
որն ուղղորդում է թռչող ինքնաթիռը, վերթիռի համար անհրաժեշտ արագացումն 
ապահովվում է սեղմած օդի, գոլորշու, պայթուցիչ լիցքերի և այլնի` սայլակի կամ 
ուղղորդող թեք կայանքի (որի վրա գտնվում է ինքնաթիռը) վրա ազդեցությամբ  

- տախտամածային արգելակային կամ համանման սարքավորումներ` կիրառվում են 
ավիակիրներում և որոշ օդակայաններում` վայրէջքի պահին ինքնաթիռի 
արագության մարման համար (ինքնաթիռի կանգառի համար անհրաժեշտ 
վայրէջքային գոտու երկարության կրճատման նպատակով) 

- վերգետնյա մարզասարքեր, օրինակ` թռիչքային մարզասարքեր` էլեկտրոնային 
կայանքներ, թռիչքային պայմանները մոդելավորվում են էլեկտրոնային 
սարքավորմամբ, ինքնաթիռավարական մարզասարք անվանումով կայանքներ` 
կազմված է հիմքի վրա պտտվող և ինքնաթիռի խցիկի նման սարքավորած ոչ մեծ 
խցիկից (ուսուցանվողի կողմից սովորական թռիչքի համար անհրաժեշտ մանևրների 
կատարման համար) 

- թվարկված արտադրանքի մասեր և պարագաներ, պայմանով, որ դրանց բնույթից 
կարելի է որոշել, որ հիմնականում կամ գերազանցապես պիտանի են միայն այդ 
արտադրատեսակների հետ կիրառման համար 

 

Բացառվում է` 
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- սավառնակների արձակման, շարժիչավոր շարժաբերով ծիծեռնիկային կայանքները 
(28.22.12) 

- հրթիռային արձակման կայանքները և աշտարակները, որոնք միայն ուղղորդում են 
հրթիռներն արձակման ժամանակ, սակայն չեն հաղորդում շարժման մոմենտ, իսկ 
հրթիռներն արագություն են հավաքում սեփական էներգիայի հաշվին (28.99.20) 

- արգելակային, ապահովական տիպի այլ սարքավորանքը (օրինակ` ցանցերը)  

- ավտոմեքենայի ամրաշրջանակի կամ կցանքի վրա տեղադրված թռիչքային 
սարքավորանքը (29.10.24 կամ 29.20.23) 

- հիմնականում բարդ թռիչքային պայմաններում (օրինակ` մեծ արագացում, 
թթվածնային քաղց) մարդու հակազդեցության գրանցման համար նախատեսված 
սարքավորանքը, ինչպես օրինակ` պտտվող բարձակին տեղադրված և գերձայնային 
արագության թռիչքի պայմանների մոդելավորման խցիկները (32.50.21) 

- օդաչուական անձնակազմի ընդհանուր ուսուցման համար նախատեսված 
սարքավորանքը (օրինակ` հոլակների խոշորամասշտաբ մոդելները) (32.99.53) 

- միացքները, տափօղակները, տակդիրները և համանման արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից պատրաստված են) (22.19.73 կամ 28.29.23 

- ոչ թանկարժեք մետաղներից (25.72.1, 25.91.1 կամ 25.99.2) կամ պոլիմերային 
նյութերից (24.16) ընդհանուր նշանակության մասերը  

30.30.14.000 Օդաչվական անձնակազմի համար վերգետնյա մարզասարքեր և դրանց մասերը  
30.30.15 Թռչող ապարատների համար կայծային վառքով շարժիչների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ավիացիոն ներքին այրման մխոցային շարժիչների մասեր, ինչպես օրինակ` 
մխոցներ, գլաններ և գլանների բլոկներ, գլանների գլխիկներ, գլանների 
պարկուճներ, ներթող և արտաթող փականներ, ներծծող խողովակաշարեր և 
արտաթող հավաքիչներ, մխոցային օղակներ, շարժաթևեր, կարբյուրատորներ, 
վառելիքի բոցամուղներ  

 

Բացառվում է` 

- վառելիքային պոմպերը (28.13.1) 
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- ծնկավոր և բաշխիչ լիսեռները և փոխանցման տուփերը (28.15.22 կամ 28.15.24) 

- էլեկտրական գործարկման և վառքի սարքերը (ներառյալ վառոցքի մոմերը և 
լուցամոմերը) (29.31.3) 

- չպնդացրած ռետինացված կաուչուկից խողովակաշարերը և խողովակները 
(22.19.30) 

- ոչ թանկարժեք մետաղներից ճկուն խողովակաշարերը և խողովակները (25.99.29) 

- տակդիրները և համանման միակցիչ տարրերը (ընհանուր առմամբ դասակարգվում 
են ըստ այն նյութի, որից կազմված են կամ 28.29.23 ենթակարգում) 

30.30.15.000 Թռչող ապարատների համար կայծային վառքով շարժիչների մասեր 
30.30.16 Տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային շարժիչների մասեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային շարժիչների մասեր, ինչպես 
օրինակ` այրման խցիկներ և օդի փականներ, տուրբառեակտիվային շարժիչների 
պահեստամասեր (ստատորի օղակներ` թիակներով կամ առանց թիակների, 
սկավառակներ և ռոտորների օղակներ` եզրերով կամ առանց դրանց, թիակներ, 
եզրեր), վառելիքի տրման կարգավորիչներ, վառելիքի բոցամուղներ 

30.30.16.000 Տուրբառեակտիվային և տուրբապտուտակային շարժիչների մասեր 
30.30.2 Օդապարիկներ և դիրիժաբլներ. սավառնակներ, դելտապլաններ և այլ անշարժիչ 

թռչող ապարատներ 
 
- օդապարիկներ և դիրիժաբլներ` թռչող, օդից թեթև սարքեր (անկախ կիրառության 
նպատակից` ռազմական, սպորտային, գիտական, գովազդային և այլն), այդ թվում` 
օդապարիկներ (ազատ կամ կապված (այսինքն ճոպանի և այլնի միջոցով գետնին 
ամրացված)), դիրիժաբլներ (մեխանիկական շարժաբերով), օդանավորդությունում 
կամ օդերևութաբանությունում կիրառվող փչագնդեր` զոնդային օդապարիկներ 
(փչագնդեր) (կիրառվում են մեծ բարձրություններ ռադիոզոնդային սարքերի 
դուրսբերման համար, կարող են ունենալ մինչև 4500 գ քաշ, սակայն դրանց նորմալ 
քաշը կազմում է 350-ից մինչև 1500 գ), փչագնդեր – օդաչուներ (կիրառվում են քամու 
արագության և ուղղության որոշման համար, ունեն 50-ից մինչև 100 գ քաշ), 
փչագնդեր-զոնդեր (կիրառվում են ամպամածության բարձրության որոշման համար, 
ունեն 4-ից մինչև 30 գ քաշ), օդերևութաբանությունում կիրառվողները մեծամասամբ 
պատրաստվում են ձգման բարձր աստիճանի համար նախատեսված շատ նուրբ 
բարձրորակ ռետինից 
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- սավառնակներ (թռչող, օդից ծանր սարքեր, օդում լողում են շնորհիվ մթնոլորտային 
հոսանքների) և դելտապլաններ (որպես կանոն իրենցից ներկայացնում են 
դելտանման թևեր, որոնք հնարավորություն են տալիս կախովի համակարգից 
կախված մեկ կամ երկու մարդկանց օդում իրականացնել որոշակի մանևրներ, թևերն 
որպես կանոն պատրաստվում են հիմքին (սովորաբար մետաղական խողովակային) 
ձգած գործվածքից և կենտրոնում ունեն հորիզոնական կառավարող ձող, այլ տիպերը 
կարող են ունենալ այլ տեսք, սակայն կառուցվածքով և օդադինամիկական վարքով 
դասվում են դելտապլաններին) 

- այլ անշարժաբեր թռչող սարքեր, օրինակ` օդապարուկներ` մեխանիկական 
շարժաբեր չունեցող, օդից ծանր, թռչող սարքեր, պարանի միջոցով խարսխվում են 
գետնին և կարող են օգտագործվել օդերևութաբանական սարքերի օդ բարձրացման 
համար 

  

Բացառվում է` 

- մանկական խաղալիքային փուչիկները, որոնք տարբերվում են ցածր որակով, 
փչման նեղ բկանցքով և հաճախակի հանդիպող գովազդային մակագրություններով 
կամ զարդարանքներով (32.40.39) 

- շարժիչով սարքավորված կամ շարժիչով սարքավորման համար նախատեսված 
սավառնակները (30.30.3) 

- ակնհայտ խաղալիքային օդապարուկները (32.40.39) 

- մոդելները, անկախ նրանից դրանք պատրաստվել են ճշգրիտ չափերով թե ոչ, 
որոնք կիրառվում են օրինակ` զարդարման (16.29.13 կամ 25.99.24), զուտ 
ցուցադրական (32.99.53) նպատակներով կամ որպես խաղալիք կամ ժամանցի 
մոդելներ (32.40.2 կամ 32.40.3) 

30.30.20 Օդապարիկներ և դիրիժաբլներ. սավառնակներ, դելտապլաններ և այլ անշարժիչ 
թռչող ապարատներ 

30.30.20.100 Սավառնակներ և դելտապլաններ 
30.30.20.200 Օդապարիկներ (փչագնդեր, դիրիժաբլներ և սարքեր թռչող անշարժիչ, այլ) 
30.30.3 Ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ 

 
30.20.3 և 30.20.4 կարգերը ներառում են` 

- օդից ծանր, մեխանիկական շարժաբերով թռչող սարքեր, ներառում են 
ինքնաթիռներ (վերգետնյա բազավորման, ջրաինքնաթիռներ և ամֆիբիաներ), 
հոլակներ (սարքավորված` ուղղահայաց առանցքների շուրջ ազատ պտտվող մեկ կամ 
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ավելի ռոտորներով) և ուղղաթիռներ (սարքավորված` մեկ կամ ավելի ռոտորներով), 
կարող են կիրառվել ռազմական նպատակներով, մարդկանց և բեռների փոխադրման 
համար կամ ուսուցման, օդալուսանկարահանման, գյուղատնտեսական 
աշխատանքների, մարդկանց փրկության, հրշեջ աշխատանքների կամ 
օդերևութաբանական կամ գիտական աշխատանքների համար, ներառում են նաև 
երկրից կամ այլ թռչող սարքից ռադիոյով կառավարվող թռչող սարքեր, ինչպես նաև 
թռչող սարքեր, որոնք հատուկ իրագործված են այնպես, որ կարող են կիրառվել 
որպես ճանապարհային տրանսպորտային միջոցներ  

- տիեզերական սարքեր` տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարող են թռչել երկրի 
մթնոլորտից դուրս (օրինակ` կապի կամ օդերևութաբանական արբանյակներ և այլն) 

- հրթիռակիրներ` երկրի («արբանյակների հրթիռակիրներ») կամ այլ երկնային 
մարմնի ձգողականության դաշտում գտնվող («միջմոլորակային հրթիռակիրներ») 
ուղեծիր որոշակի օգտակար բեռի դուրս բերման համար, ակտիվ թռիչքի վերջում 
օգտակար բեռին տրվում է 7000 մ/վ-ից բարձր վերջնական արագություն 

- ուղեծրային տիեզերական տրանսպորտային միջոցներ` շարժվում են զուգորդային 
հետագծով և սովորաբար պարունակում են գիտական և այլ տեխնիկական 
նպատակների համար նախատեսված սարքեր, անկախ նրանից օգտակար բեռը 
վերադառնում է երկիր թե ոչ, օգտակար բեռից ազատվելու դեպքում զարգացնում են 
մինչև 7000 մ/վ վերջնական արագություն, օգտակար բեռը հաճախ երկիր է 
վերադառնում անկարգելի միջոցով  

 

Բացառվում է` 

- «ռազմական հրթիռակիրները» կամ «բալիստիկական հրթիռները», որոնց 
օգտակար բեռը վերադառնում է երկրի մակերևույթ գագաթնակետին հասնելուց 
հետո և որոնք օգտակար բեռին հաղորդում են 7000 մ/վ-ից ոչ ավելի արագություն, 
դրանք տեղ են հասցնում ռազմական պիտույքներ, օրինակ` պայթուցիկ նյութեր, 
քիմիական նյութեր և այլն և հետևելով զուգորդային հետագծին խոցում են 
նշանակետը (25.40.13) 

- մոդելները, անկախ նրանից դրանք պատրաստվել են ճշգրիտ չափերով թե ոչ, 
որոնք կիրառվում են օրինակ` զարդարման (16.29.13 կամ 25.99.24), զուտ 
ցուցադրական (32.99.53) նպատակներով կամ որպես խաղալիք կամ ժամանցի 
մոդելներ (32.40.2  կամ 32.40.3) 

30.30.31 Ուղղաթիռներ 
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30.30.31.300 Ուղղաթիռներ, 2000 կգ-ից ոչ ավել դատարկ քաշի 

30.30.31.500 Ուղղաթիռներ, 2000 կգ-ից ավել դատարկ քաշի 
30.30.32 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ոչ ավել քաշով 

30.30.32.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ոչ ավել քաշով 
30.30.33 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ավել, բայց 

15000 կգ չգերազանցող քաշով 
30.30.33.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 2000 կգ-ից ավել, բայց 15000 

կգ չգերազանցող քաշով 
30.30.34 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 15000 կգ-ից ավել քաշով 

30.30.34.000 Ինքնաթիռներ և այլ թռչող ապարատներ, առանց բեռի 15000 կգ-ից ավել քաշով 

30.30.4 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական տանող 
հրթիռներ 

30.30.40 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական տանող 
հրթիռներ  
  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներ և համանման հրթիռներ 

30.30.40.000 Տիեզերական ապարատներ (ներառյալ արբանյակները) և տիեզերական տանող 
հրթիռներ  

30.30.5 Թռչող և տիեզերական ապարատների այլ մասեր 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- 30.20.2-30.20.4 կարգերի արտադրատեսակների մասեր և մանրակներ, պայմանով, 
որ դրանց բնույթից կարելի է որոշել, որ հիմնականում կամ գերազանցապես 
պիտանի են միայն այդ կարգերի արտադրատեսակների հետ կիրառման համար, 
դրանք են՝ 

- օդապարիկների և դիրիժաբլների մասեր և մանրակներ, ինչպես օրինակ` 
գոնդոլներ, թաղանթներ և դրանց մասեր (առասաններ կամ պանելներ), կրող 
օղագոտիներ, օդապարկերի կոշտ շրջանակներ և դրանց մասեր, կայունարարներ և 
ղեկեր, դիրիժաբլի պրոպելլերներ  

- թռչող սարքերի (ներառյալ` սավառնակների և օդապարուկների) մասեր և 
մանրակներ, օրինակ` հիմնամասեր (ֆուզելյաժներ) և հիմնիրաններ և դրանց 
հատվածամասեր, ներքին կամ արտաքին մասեր ու մանրակներ (ռադիոտեղորոշիչ 
ալեհավաքի շրջահոսիչներ, պոչամասի շրջահոսիչներ, պանելներ, միջնորմներ, 
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բեռնախցիկներ, հատակի համար փռվածքներ, սարքերի վահանակներ, 
հիմնակմախքներ, դռներ, ուղևորների վթարային դուրս բերման ճոռեր, դռներ, 
լուսանցույցներ և այլն), թևեր և դրանց բաղադրամասեր (երկայնահեծաններ, 
ջլաղեղներ, լայնադրակներ), ղեկահարթություններ (անկախ նրանից շարժական են 
թե ոչ` էլերոններ, նախաթևիկներ, հոսքակարգավորիչ թիթեղներ, թևիկներ, 
բարձրության ղեկեր, ուղղության ղեկեր, կայունարարներ, սերվողեկեր և այլն), 
գոնդոլներ, ծածկոցներ, շարժիչների գոնդոլներ և նեցուկներ, ամրաշրջանակներ 
(ներառյալ արգելակներ և հավաքած արգելակային բլոկներ) և ամրաշրջանակի 
հավաքման սարքավորանք, անիվներ (դողերով կամ առանց), վայրէջքի դահուկներ, 
ջրաինքնաթիռների լողաններ, պրոպելլերներ (օդային պտուտակներ), ուղղաթիռների 
և հոլակների ռոտորներ, պրոպելլերների և ռոտորների թիակներ, պտուտակի քայլի 
կառավարման մեխանիզմներ (պրոպելլերների և ռոտորների համար), կառավարման 
լծակներ, ղեկանվի սյունակներ, կառավարման ղեկի լծակներ և կառավարման այլ 
լծակներ, վառելիքաբաքեր (ներառյալ` օժանդակ վառելիքաբաքեր) 

 

Բացառվում է` 

- միացքները, տափօղակները, տակդիրները և համանման արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից դրանք պատրաստված են) (22.19.73 կամ 
28.29.23) 

- ոչ թանկարժեք մետաղներից (25.72.1, 25.92.1 կամ 25.99.2) կամ պոլիմերային 
նյութերից (20.16) ընդհանուր նշանակության մասերը  

30.30.50 Թռչող և տիեզերական ապարատների այլ մասեր 
30.30.50.300 Պտուտակներ օդային և կրող և դրանց մասեր 

30.30.50.500 Ամրաշրջանակներ և դրանց մասեր 

30.30.50.550 Մասեր ինքնաթիռների և ուղղաթիռների, սարքերի թռչող և տիեզերական այլ 
(ներառյալ մասեր արբանյակների արհեստական) և տանող-հրթիռների 

30.30.6 Թռչող ապարատների և դրանց շարժիչների տեխնիկական սպասարկման և 
վերասարքավորման ծառայություններ 

30.30.60 Թռչող ապարատների և դրանց շարժիչների տեխնիկական սպասարկման և 
վերասարքավորման ծառայություններ 

30.30.60.300 Ծառայություններ ավիացիոն շարժիչների վերափոխման  
30.30.60.500 Ծառայություններ ուղղաթիռների վերափոխման  
30.30.60.700 Ծառայություններ ինքնաթիռների և այլ օդանավերի վերափոխման  
30.30.9 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 
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30.30.99 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

30.30.99.000 Թռչող և տիեզերական ապարատների, դրանց հետ կապված մեքենաների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

30.4 Ռազմական մարտական մեքենաներ 
30.40 Ռազմական մարտական մեքենաներ 
30.40.1 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց մասերը 

30.40.10 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգում դասակարգվում են` 

- տանկեր և այլ մարտական, շարժիչով զրահամեքենաներ, անկախ դրանց զենքով 
զինված լինելը, ինչպես նաև այդ մեքենաների հանգույցներն ու մասերը, ելնելով 
հետևյալ նախապայմաններից, որ դրանք հիմնականում կամ բացառապես 
օգտագործվում են վերոհիշյալ մեքենաներում և ներառված չեն տվյալ դասակարգիչի 
ուրիշ խմբավորումներում: 

- տանկեր (ծանր, միջին, թեթև), մարտական մեքենաներ են, տեղադրված 
թրթուրների վրա և ունեն տարբեր սպառազինություն (թնդանոթներ, գնդացիրներ, 
հրանետներ), որոնք, սովորաբար, տեղադրվում են պտտվող մեկ կամ մի քանի 
աշտարակների վրա, երբեմն լրակազմվում են ականազերծման սարքերով, հատուկ 
հոլակային, կայունացման սարքով, ինչը հնարավորություն է տալիս նշանակետը 
պահել նշանառության տակ, նույնիսկ շարժման ժամանակ 

- տանկեր հանդերձված ամբարձիչներով, մարտական մեքենաներ փրկելու համար 

- ոչ մեծ տանկեր, հեռակառավարմամբ, որոնք զինամթերք են հասցնում առաջավոր 
գծի մարտական մեքենաներին, թնդանոթային մարտկոցներին և զորամասերին 

- զրահամեքենաներ, որոնք տանկերից թեթև են և արագ, չեն կրում ծանր զրահ և 
սպառազինություն, օգտագործվում են ոստիկանության աշխատանքում, 
հետախուզական նպատակներով, մարտական վայրերում տրանսպորտային 
նպատակներով, լինում են թրթուրավոր կամ կիսաթրթուրավոր, բայց, հիմնականում 
լինում են անվավոր տեսակի  

- զրահամեքենաներ, որոնք նախատեսված են մատակարարման համար, 
թրթուրավոր տեսակի են, մարտավայրերին մատակարարում են բենզին, 
ռազմամթերք և այլն 
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- զրահամեքենաներ, որոնք մշտապես սարքավորված են պայթեցման սարքերով  

- մարմիններ զրահամեքենաների և դրանց հանգույցներ ու տարրեր (աշտարակներ, 
զրահապատ դռներ, ծածկոցներ և այլն) 

- թրթուրներ, որոնք արտադրվում են հատուկ տանկերի համար 

- հատուկ ընթացքային անիվներ զրահամեքենաների համար 

- քարշիչ անիվներ տանկային թրթուրների համար 

- զրահապատ սալեր, մշակված այն աստիճան, որ պարզ է դառնում , որ 
նախատեսված են տանկերի և զրահամեքենաների համար 

- կցորդման, արգելակման, գազի մետաղաճոպաններ և համանման 
մետաղաճոպաններ, որոնք բաղկացած են արտաքին, ճկուն թաղանթից և դրա մեջ 
տեղաշարժվող մետաղաճոպանից, որոնք կտրված են որոշակի երկարությամբ և 
ծայրերին տեղադրված են կցամասեր  

 

Բացառվում է` 

- մարդատար և բեռնատար, սովորական ավտոմեքենաները, որոնք ունեն թեթև 
զրահ կամ սարքավորված են օժանդակ հանովի զրահով (օրինակ` փող և թանկարժեք 
արտադրատեսակներ տեղափոխող, զրահապատ տրանսպորտային միջոցներ) 

30.40.10.000 Տանկեր ինքնագնաց և այլ մարտական զրահապատ մեքենաներ, դրանց մասերը 
30.40.9 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
30.40.99 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
30.40.99.000 Ռազմական մարտական մեքենաների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
30.9 Տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
30.91 Մոտոցիկլներ 
30.91.1 Մոտոցիկլներ և մոտոցիկլների սայլակներ 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- մոտոցիկլներ, մոպեդներ և օժանդակ շարժիչով սարքավորված հեծանիվներ  

- մոտոցիկլների շարժիչներ 
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- մոտոցիկլների սայլակներ 

- մոտոցիկլների մանրակներ և պարագաներ 

- մոտոցիկլներ` երկանիվ մեքենայավորած տրանսպորտային միջոցներ, որոնք 
հիմնականում նախատեված են մարդկանց փոխադրման համար, կարող են ունենալ 
եղանակային պայմաններից մոտոցիկլիստի պաշտպանության սարքավորումներ կամ 
համալրվել սայլակով, ավանդական տիպի մոտոցիկլներից բացի ներառում են նաև 
մոտոռոլլերներ (ունեն ոչ մեծ անիվներ և մեքենայի սկզբնամասն ու հետնամասը 
միացնող հորիզոնական հարթակ), մոպեդներ (սարքավորված են ներկառուցված 
շարժիչով և ոտնակային համակարգով), լրացուցիչ շարժիչով սարքավորված 
հեծանիվներ, եռանիվ տրանսպորտային միջոցներ (օրինակ` «ապրանքների 
առբերման եռանիվ հեծանվառիկշաներ»), ինչպես նաև մոտոցիկլի սայլակներ բոլոր 
տեսակների (մարդկանց կամ բեռների փոխադրման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցներ, որոնք չեն կարող կիրառվել առանձին, մեկ կողմում 
ունեն անիվ, իսկ մյուս կողմում` հեծանվին կամ մոտոցիկլին ամրակման ամրան) 

Բացառվում է` 

- մոտոցիկլների շարժիչների մասերը (29.32) 

- հեծանիվները կամ հաշմանդամի սայլակները (30.92, 30.92) 

- 29.10.2 կարգի, ավտոմեքենաների հատկանիշներ ունեցող եռանիվ 
տրանսպորտային միջոցները  

- հեծանվին կամ մոտոցիկլին ամրակման համար նախատեսված կցանքները 
(29.20.23) 

30.91.11 Մոտոցիկլներ և հեծանիվներ տեղադրված մխոցային ներքին այրման օժանդակ 
շարժիչով, 50 սմ3 -ից ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով  

30.91.11.000 Մոտոցիկլներ և հեծանիվներ տեղադրված մխոցային ներքին այրման օժանդակ 
շարժիչով, 50 սմ3 -ից ոչ ավել գլանների աշխատանքային ծավալով  

30.91.12 Մոտոցիկլներ մխոցային ներքին այրման շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավել գլանների 
աշխատանքային ծավալով 

30.91.12.100 Մոտոցիկլներ և մոտոռոլլերներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 –ից 
ավել գլանի ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

30.91.12.130 Մոտոռոլլերներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

30.91.12.150 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 50 սմ3 –ից ավելի գլանի 
ծավալով, բայց 250 սմ3 –ից ոչ ավել 

30.91.12.300 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 250 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 500 սմ3 –ից ոչ ավել 
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30.91.12.500 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 500 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով, բայց 800 սմ3 –ից ոչ ավել 

30.91.12.700 Մոտոցիկլներ, ներքին այրման մխոցային շարժիչով, 800 սմ3 –ից ավել գլանի 
ծավալով 

30.91.13 Մոտոցիկլներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. մոտոցիկլների սայլակներ 

30.91.13.000 Մոտոցիկլներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում. մոտոցիկլների սայլակներ 
30.91.2 Մոտոցիկլների և մոտոցիկլների սայլակների մասեր և պարագաներ 
30.91.20 Մոտոցիկլների և մոտոցիկլների սայլակների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ապրանքների առբերման եռանիվ հեծանիվների, մոտոցիկլի կամ հաշմանդամների 
սայլակների հիմնիրաններ և դրանց մասեր (ծալովի թափքածածկ, դռնակներ, 
փռվածքներ) 

- ամրաշրջանակներ, շրջանակներ և դրանց մանրակներ 

- ատամնավոր փոխանցիչներ, փոխանցման տուփեր, կցորդման ագույցներ և 
ուժային փոխանցման այլ սարքավորանք, ինչպես նաև դրանց մանրակներ  

- անիվներ և դրանց մանրակներ (կունդեր, անվահեցեր, անվաճաղեր և այլն) 

- շղթայավոր վազանցի ագույցների անիվների ժանանիվներ 

- շրջիչներ և այլ ժանանվավոր մեխանիզմներ, ինչպես նաև դրանց մանրակներ  

- շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմներ և դրանց մանրակներ (շուռտվիկով 
անիվներ, շուռտվիկներ, սռնիներ և այլն), ոտնակներ և դրանց մասեր (սռնիներ և 
այլն), ոտնակային բռնիչներ 

- ոտքի մեկնարկիչներ, լծակներ և այլ կառավարող հարմարանքներ 

- արգելակներ բոլոր տեսակների (բարձակային, սկավառակային, թմբուկային, 
անվային, ինքնագլորման արգելակային կունդեր և այլն), ինչպես նաև դրանց 
մանրակներ (լծակներ, կոճղակների կալիչների լծակներ, անվային արգելակների 
թմբուկներ և կոճղակներ, բարձակային արգելակների կառավարման բռնակներ, 
արգելակային ականոցներ, արգելակային կոթեր) 

- ղեկեր, ղեկաձողեր և ղեկաբռնակներ (խցանից, պլաստմասսայից և այլն) 

- թամբեր և թամբերի հենականգնակներ, թամբային պատվածքներ 

- երկժանիներ (ներառյալ հեռադիտակային երկժանիներ) և դրանց մանրակներ 
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(երկժանիների ձողեր և ատամներ և այլն) 

- տրյուկներ և մակաձուլիկներ` հեծանվաշրջանակների համար 

- հեղուկաբաշխական մեղմիչներ և դրանց մանրակներ  

- ցայտապաշտպաններ և դրանց նեցուկային մանրակներ (կանգնակներ, ամրակման 
ձողեր և այլն) 

- անդրադարձիչներ (համապատասխան տեղում տեղադրված) 

- հագուստի պաշտպանական հարմարանքներ, փոխանցումային շղթայի 
պատվածքներ, ոտնաթաթերի հենարաններ և ոտքերի պաշտպանական 
հարմարանքներ 

- շրջանակներ` մոտոցիկլների համար 

- թեք ծածկոցներ և պահեստային անիվների պատյաններ` մոտոռոլլերների համար 

- խլարարներ և դրանց մանրակներ 

- վառելիքաբաքեր 

- հողմապակիներ  

- բեռնախցիկի ցանցեր, լամպի կալունակներ, ջրի բալոնների կալունակներ  

- շարժաբեր լծակներ և շուռտվիկային բռնակներ, կռնակներ և կռնակների 
ղեկասյունակներ, ոտնաթաթերի հենակներ, ոտքերի հենակներ, արմնկակալներ և 
այլն, հաշմանդամի սայլակների համար  

- կցորդման մետաղաճոպաններ, արգելակային մետաղաճոպաններ, գազի 
մետաղաճոպաններ և համանման մետաղաճոպաններ, կազմված ճկուն արտաքին 
պատյանից և դրա ներսում տեղաշարժվող մետաղաճոպանից, կտրվում են ըստ 
երկարության և հանդերձվում ծայրամասային կցամասերով 

  

Բացառվում է` 

- 13.94.12  ենթակարգի ցանցերը 

- միացքները, տափօղակները, տակդիրները և համանման արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից դրանք պատրաստված են) (22.19.73 կամ 
28.29.23) 
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- ոչ թանկարժեք մետաղներից (28.63.1 25.72.1, 25.92.1 կամ 25.99.2) կամ 
պոլիմերային նյութերից (20.16) ընդհանուր նշանակության մասերը  

30.91.20.300 Թամբեր մոտոցիկլների (այդ թվում` մոպեդների) 
30.91.20.900 Մասեր և պարագաներ մոտոցիկլների (այդ թվում` մոպեդների), չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
30.91.3 Ներքին այրման շարժիչներ բոլոր տեսակի մոտոցիկլների համար 

 
Տվյալ կարգի համար կիրառելի են 28.11.1 կարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով:  

 Մխոցային շարժիչների գլանների աշխատանքային ծավալը որոշվում է որպես 
ներքին և վերին անշարժ կետերով սահմանափակված գլանի ծավալի և գլանների 
քանակի արտադրյալ  

30.91.31 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ոչ ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  

30.91.31.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ոչ ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  

30.91.32 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  

30.91.32.000 Ներքին այրման մխոցային շարժիչներ կայծային վառումով, 1000 սմ3 -ից ավել 
գլանների աշխատանքային ծավալով, մոտոցիկլների համար  

30.91.9 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.91.99 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.91.99.000 Մոտոցիկլների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.92 Հեծանիվներ և սայլակներ հաշմանդամների համար 
30.92.1 Հեծանիվներ երկանվային և այլ տեսակի հեծանիվներ, անշարժիչ 
30.92.10 Հեծանիվներ երկանվային և այլ տեսակի հեծանիվներ, անշարժիչ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անշարժիչ հեծանիվներ` այսինքն ոտնակային տրանսպորտային միջոցներ, որոնք 
ունեն մեկ կամ ավելի անիվներ, օրինակ` երկանիվ (ներառյալ` մանկական), եռանիվ և 
քառանիվ, դրանք են՝ 

- ապրանքների առբերման եռանիվ հեծանվառիկշաներ` սովորաբար իրենցից 
ներկայացնում են հոդակապավոր միացքի վրա ագրեգատներ, որոնց առջևի երկու 
անիվների վրա տեղադրված է բեռնարկղ (երբեմն` ջերմամեկուսացմամբ)  
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- երկտեղ հեծանիվներ 

- միանիվ և երկանիվ հեծանիվներ` արտիստների համար հատուկ նախագծված, 
ունեն թեթև քաշ, անշարժ ամրացված անիվ և այլն  

- երկանիվ հեծանիվներ` հատուկ նախատեսված հաշմանդամների համար, օրինակ` 
մեկ ոտքով հեծանիվը գործողության մեջ դնելու հատուկ հարմարանքով 

- երկանիվ հեծանիվներ` սարքավորված հետևի անվի կունդին ամրացված պահող 
անվով  

- մրցարշավային երկանիվ հեծանիվներ  

- քառանիվ հեծանիվներ` մի քանի նստելատեղ և մի քանի զույգ ոտնակներ ունեցող, 
ամբողջ կառուցվածքը ծածկված է թեթև հիմնիրանով  

- սայլակներով սարքավորված հեծանիվներ 

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված սայլակները (30.91.1) 

- ճանապարհների ստուգման ռելսային հեծանիվները (30.20.31) 

- շարժիչով սարքավորված հեծանիվները (30.91.1) 

- մանկական հեծանիվները (բացառությամբ մանկական երկանիվ հեծանիվների) 
(32.40.31) 

- միայն զվարճահարմարանքներում կիրառման համար նախատեսված հատուկ 
հեծանիվները (28.99.32) 

30.92.10.300 Հեծանիվներ տարբեր տիպերի անշարժիչ, առանց գնդառանցքակալների 
30.92.10.500 Հեծանիվներ տարբեր տիպերի 
30.92.10.510 Հեծանիվներ կրոսային 
30.92.10.520 Հեծանիվներ լեռնային 
30.92.10.530 Հեծանիվներ U-աձև շրջանակով, չափաբերվող  
30.92.10.540 Հեծանիվներ զբոսաշրջային  
30.92.10.550 Հեծանիվներ սպորտային  
30.92.10.560 Հեծանիվներ մրցարշավային  
30.92.10.590 Հեծանիվներ այլ  
30.92.2 Սայլակներ հաշմանդամների համար, բացառությամբ սայլակների մասերը և 

պարագաները 
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30.92.20 Սայլակներ հաշմանդամների համար, բացառությամբ սայլակների մասերը և 
պարագաները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- անշարժիչ հեծանիվներ` այսինքն ոտնակային տրանսպորտային միջոցներ, որոնք 
ունեն մեկ կամ ավելի անիվներ, օրինակ` երկանիվ (ներառյալ` մանկական), եռանիվ և 
քառանիվ, դրանք են՝ 

- ապրանքների առբերման եռանիվ հեծանվառիկշաներ` սովորաբար իրենցից 
ներկայացնում են հոդակապավոր միացքի վրա ագրեգատներ, որոնց առջևի երկու 
անիվների վրա տեղադրված է բեռնարկղ (երբեմն` ջերմամեկուսացմամբ)  

- երկտեղ հեծանիվներ 

- միանիվ և երկանիվ հեծանիվներ` արտիստների համար հատուկ նախագծված, 
ունեն թեթև քաշ, անշարժ ամրացված անիվ և այլն  

- երկանիվ հեծանիվներ` հատուկ նախատեսված հաշմանդամների համար, օրինակ` 
մեկ ոտքով հեծանիվը գործողության մեջ դնելու հատուկ հարմարանքով 

- երկանիվ հեծանիվներ` սարքավորված հետևի անվի կունդին ամրացված պահող 
անվով  

- մրցարշավային երկանիվ հեծանիվներ  

- քառանիվ հեծանիվներ` մի քանի նստելատեղ և մի քանի զույգ ոտնակներ ունեցող, 
ամբողջ կառուցվածքը ծածկված է թեթև հիմնիրանով  

- սայլակներով սարքավորված հեծանիվներ 

 

Բացառվում է` 

- առանձին ներկայացված սայլակները (30.91.1) 

- ճանապարհների ստուգման ռելսային հեծանիվները (30.20.31) 

- շարժիչով սարքավորված հեծանիվները (30.41.1) 

- մանկական հեծանիվները (բացառությամբ մանկական երկանիվ հեծանիվների) 
(32.40.31) 

- միայն զվարճահարմարանքներում կիրառման համար նախատեսված հատուկ 
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հեծանիվները (28.99.32) 

30.92.20.300 Սայլակներ հաշմանդամների, առանց շարժիչների և տեղաշարժման այլ 
մեխանիզմների 

30.92.20.900 Սայլակներ հաշմանդամների, շարժիչներով և տեղաշարժման այլ մեխանիզմներով 
30.92.3 Բոլոր տեսակի անշարժիչ հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակներ մասեր և 

պարագաներ 
30.92.30 Բոլոր տեսակի անշարժիչ հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակներ մասեր և 

պարագաներ 
 
 Տվյալ ենթակարգի համար կիրառելի են 30.91.20 կարգի պարզաբանումները` 
համապատասխան փոփոխություններով  

30.92.30.100 Շրջանակներ, երկժանիներ առջևի, մասեր հեծանիվների այլ  
30.92.30.130 Շրջանակներ, հեծանիվների 
30.92.30.150 Երկժանիներ առջևի,հեծանիվների  
30.92.30.190 Մասեր հեծանիվների այլ  
30.92.30.200 Անվահեցեր, անվաճաղեր, ականոցներ առանց վազանցի ագույցների կամ 

արգելակային սարքավորումների 
30.92.30.230 Անվահեցեր 
30.92.30.250 Անվաճաղեր 
30.92.30.270 Ականոցներ առանց վազանցի ագույցների կամ արգելակային սարքավորումների 
30.92.30.300 Ականոցներ արգելակային, կունդեր արգելակների և արգելակներ հեծանիվների 

համար, այլ  
30.92.30.330 Ականոցներ արգելակային և կունդեր արգելակների 
30.92.30.390 Արգելակներ հեծանիվների համար, այլ 
30.92.30.400 Թամբեր հեծանիվների  
30.92.30.500 Ոտնակներ և սարքավորումներ շարժաբեր 
30.92.30.530 Ոտնակներ 
30.92.30.550 Սարքավորումներ շարժաբեր  
30.92.30.600 Ղեկեր, բռնակներ, բեռնախցիկներ, սարքավորումներ արագությունների 

փոխարկման 
30.92.30.630 Ղեկեր, բռնակներ 
30.92.30.650 Բեռնախցիկներ 
30.92.30.670 Սարքավորումներ արագությունների փոխարկման 
30.92.4 Մանկական սայլակներ և դրանց մասերը 
30.92.40 Մանկական սայլակներ և դրանց մասերը 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մանկասայլակներ (ծալովի կամ ոչ ծալովի), երկու և ավելի անիվներով, սովորաբար` 
ձեռքով հրվող (երեխաների համար նախատեսված ծալովի աթոռիկներ, սայլակներ և 
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այլն) 

- մանկասայլակների մասեր (եթե դրանք բացառապես կամ հիմնականում 
նախատեսված են տվյալ ենթակարգի մանկասայլակների համար), այդ թվում` 
հիմնիրանի մանրակներ (ամրաշրջանակին տեղակայելու համար), ներառյալ` 
մանկասայլակների հանովի կորպուսներ, անվաշրջանակներ և դրանց մասեր, 
անիվներ (անկախ նրանից հանդերձված են անվադողերով թե ոչ) և դրանց 
մանրակներ  

 

Բացառվում է` 

- միացումները, տափօղակները, միջադիրները և համանման արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են` 22.19.73 և 28.23.25) 

- ոչ թանկարժեք մետաղներից (25.72.1, 25.92.1  կամ 25.99.2) կամ պոլիմերային 
(20.16) նյութերից ընդհանուր նշանակության մասերը 

30.92.40.300 Մանկասայլակներ 
30.92.40.500 Մասեր մանկասայլակների  
30.92.9 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
30.92.99 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

30.92.99.000 Հեծանիվների և հաշմանդամների համար սայլակների արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.99 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

30.99.1 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում  

30.99.10 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի շարժաբերով տրանսպորտային միջոցներ` սայլակներ տարբեր տեսակների 
(ներառյալ` արդյունաբերության կոնկրետ ճյուղերում (մանածագործվածքային կամ 
խեցեգործական արդյունաբերություն, կաթի արտադրություն և այլն) օգտագործման 
համար նախատեսված հատուկ սայլակներ), ձեռնասայլակներ, ուղեբեռի սայլակներ, 
զետեղարանով սայլակներ և շրջող սայլակներ, բուֆետի սայլակներ, ձեռքի 
սայլակներ, օրինակ` աղբահանման համար, ռիկշաներ, պաղպաղակ վաճառողների 



2309 
 

ոչ մեծ ջերմամեկուսացված ձեռնասայլակներ, առևտրական ձեռնասայլակներ բոլոր 
տեսակների (երբեմն ունենում են նաև օդաճնշական անվադողեր), սահնակներ 
(ձեռքի)` լեռնային շրջաններում փայտանյութի փոխադրման համար  

- սայլային տրանսպորտային միջոցներ` ծածկակառքեր, կուպեներ, սայլակներ, 
ձիակառքեր, կաբրիոլետներ, աղեղնակներ, պոնիներով մանկասայլակներ 
(կիրառվում են այգիներում և այլն), տրանսպորտային միջոցներ բոլոր տեսակների` 
ապրանքների` տուն բերելու համար, բնակարանից բնակարան տեղափոխման 
ֆուրգոններ, սայլեր բոլոր տեսակների (ներառյալ` շրջող), սահնակներ 

- մեքենաներով (մեխանիզմներով) սարքավորած տրանսպորտային միջոցներ 
(կախովի սարքավորանքով մեքենաներ)` ներառում են միայն այն ագրեգատները, 
որոնց նշանակությունը որոշվում է բուն տրանսպորտային միջոցով, ներառում են նաև 
տեղադրված ցիստեռնով սայլակներ կամ սայլեր (անկախ նրանից դրանք լրացուցիչ 
ունեն պոմպեր թե ոչ) 

  

Բացառվում է` 

- 31.02.10 ենթակարգի` բուֆետի սայլակները  

- անիվների վրա ոչ մեծ բեռնարկղերը (օրինակ` տուփեր անիվների վրա) գործվածքից 
կամ մետաղից, ամրաշրջանակ չունեցող, խանութներում կիրառվողների տիպի 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից պատրաստված են) 

- ագրեգատները, որոնց նշանակությունն որոշվում է դրանց կազմության մեջ մտնող 
սարքավորանքով կամ սարքավորումներով  

30.99.10.000 Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

30.99.9 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.99.99 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

30.99.99.000 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31 Կահույք 
31.0 Կահույք 
31.00 Կահույք նստելու համար և դրա մասերը. կահույքի մասերը 



2310 
 

31.00.1 Կահույք նստելու համար և դրա մասերը  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ննջաթոռներ, արմնկակալներով բազկաթոռներ, ծալովի աթոռներ, 
տախտակամածի բազկաթոռներ, երեխաների համար նախատեսված բարձր 
աթոռներ և այլ բազկաթոռների (ներառյալ ավտոմեքենաների) թիկնակներին 
ամրացվող մանկական նստոցներ, հնամյա բազկաթոռներ, նստարաններ, օթոցներ 
(այդ թվում` էլեկտրաջեռուցվող), թիկնաթոռներ, բազմոցներ, անթիկունք բազմոցներ 
և համանման իրեր, աթոռակներ (օրինակ` դաշնամուրի, գծագրողների, 
մեքենագրուհիների համար նախատեսված աթոռակներ, երկակի նշանակության 
աթոռների ոտնակներ) (դասակարգվում են տվյալ կարգում, նույնիսկ եթե 
կերպափոխվում են մահճակալների) 

- նստելու համար նախատեսված պաստառապատ առարկաներ (այսինքն` 
առարկաներ, որոնք պատված են բամբակի, բրդի, խծուծի, ծակոտկեն 
պլաստմասսայի կամ սպունգակերպ ռետինի բարակ շերտով, ձևով հարմարեցված են 
նստոցի (ամրացված կամ չամրացված) և այդ շերտի վրայից ծածկված են այնպիսի 
նյութերով, ինչպիսիք են գործվածքը, կաշիմ կամ պլաստմասսայի թերթերը), 
չպատված կամ միայն սպիտակ նյութով պատված և հետագա պատվածք չպահանջող 
առարկաներ (անվանվում են «մուսլինով պատված»), հանովի նստոցներով և 
հենաբարձերով (որոնք չեն կարող օգտագործվել առանց այդ բարձերի) առարկաներ, 
ինչպես նաև գալարաձև զսպանակներով առարկաներ (պաստառման համար) 
(պողպատե մետաղալարե ցանցով պինդ պրկած գործվածքով և այլնով կարկասին 
ամրացման համար նախատեսված հորիզոնական գործողությամբ պրկիչ զսպանակի 
առկայությունը բավարար չէ տվյալ առարկաները որպես պաստառապատ 
դասակարգելու համար, այսպիսով` գործվածքով, կաշվով, պլաստմասսե թերթերով 
պատված և առանց պաստառման նյութերի ու զսպանակների նստելու կահույքը, 
ինչպես նաև առարկաները, որոնց ամրացված է ծակոտկեն պլաստմասսե բարակ 
շերտով կտոր` պաստառապատ կահույք չեն համարվում) 

- օդային տրանսպորտի միջոցներում օգտագործվող նստելու համար կահույք 
(31.00.11)`  պատրաստվում է թեթև, բայց մաշակայուն նյութերից (օրինակ` 
դուրալյումինից), մեծամասամբ,  կառուցվածքային առումով տարբերվում են այլ 
տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված նստելու կահույքից (դիրքի 
կարգավորում, պատին և հատակին ամրացնելու համար հատուկ հարմարանքներ, 
անվտանգության գոտիներ կամ դրանց տեղակայման տեղեր և այլն) 

- աթոռների և նստելու համար նախատեսված այլ կահույքի նույնականացվող մասեր 
(31.00.14), ինչպես օրինակ` թիկնակներ, նստոցներ և արմնկակալներ (պատված 
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ծղոտով կամ շիվերով, կամ չպատված, խցկոնքով կամ զսպանակներով կամ առանց 
դրանց), ինչպես նաև նստոցների պաստառման գալարաձև զսպանակներ 

 

Բացառվում է`  

- որևէ նյութից խցկոնքով և ներքին հարդարանքով, սպունգանման ռետինով կամ 
պլաստմասսայով պատված կամ չպատված, առանձին մատակարարվող բարձերը և 
զսպանակներով ներքնակները (31.03), նույնիսկ եթե դրանք հստակ 
մասնագիտացված են պաստառապատված նստելու առարկաների (օրինակ` 
թիկնաթոռների, օթոցների, բազմոցների) մասեր, սակայն, երբ տվյալ 
արտադրատեսակները միացված են նստելու առարկաների ուրիշ մասերի հետ, ապա 
դրանք դասակարգվում են 31.00.14 ենթակարգում  

- թռչող սարքերի մասեր հանդիսացող` ավիացիոն բազկաթոռ-ինքնանետիչները 
(30.30.50) 

- կարգավորիչ և արգելակիչ հիդրավլիկ շարժակներով հանդերձված` ավիացիոն 
անձնակազմի բազկաթոռները (28.12.11) 

-ոտնակները (16.29.14 և 25.99.29) 

- բազկաթոռների նեցուկները (32.99.21) 

- 30.91.12, 30.92.10, 30.92.20 խմբավորումների տրանսպորտային միջոցների 
մասերը (օրինակ` նստելատեղերը) և սարքավորանքը (30.91.20, 30.92.30, 30.92.30) 

- ռեֆլեքսների ստուգման համար, պտտման արագության կարգավորիչով պտտվող 
աթոռները (32.50.21) 

- բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական 
աթոռները և բազկաթոռները, վարսավիրանոցների և համանման բազկաթոռները 
(32.50.30) 

- ոտքերի հանգստի համար նախատեսված աթոռակները և նստարանիկները (ճոճվող 
և սովորական), սնդուկների վուշե և համանման կափարիչները (որոնք 
զուգահեռաբար օգտագործվում են նաև որպես նստոցներ) (31.09.1) 

31.00.11 Կահույք նստելու համար, հիմնականում մետաղե կմախքով 
31.00.11.100 Կահույք` նստելու համար, օգտագործվող օդային տրանսպորտի միջոցներում  
31.00.11.300 Կահույք` նստելու համար, ավտոմեքենաներում օգտագործվող տիպի 
31.00.11.500 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ 
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31.00.11.550 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ,  փափուկ, 
թիկնակով, հանդերձված անվիկներով կամ սահաձողերով  

31.00.11.590 Կահույք` նստելու համար, պտտվող, կարգավորվող բարձրությամբ, կոշտ, 
չհանդերձված անվիկներով կամ սահաձողերով  

31.00.11.700 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով 
31.00.11.750 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով,  գրասենյակային 
31.00.11.790 Կահույք` նստելու համար, փափուկ, մետաղական կարկասով, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում (բացի գրասենյակայինից)  
31.00.11.900 Կահույք` նստելու համար, կոշտ, մետաղական կարկասով 
31.00.12 Կահույք նստելու համար, հիմնականում փայտե կմախքով 
31.00.12.100 Կահույք` նստելու համար (բացի ամառանոցայինից և արշավայինից), մահճակալի 

ձևափոխվող  
31.00.12.300 Կահույք` նստելու համար, եղեգնից, շիվերից, հնդկեղեգից կամ համանման նյութերից 

31.00.12.500 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ 
31.00.12.550 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ գրասենյակային 
31.00.12.590 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, փափուկ այլ (բացի գրասենյակայինից) 

31.00.12.900 Կահույք` նստելու համար, փայտե կարկասով, կոշտ 
31.00.13 Այլ կահույք նստելու համար 
31.00.13.500 Կահույք` նստելու համար, այգու և քեմպինգի, պլաստմասսե 
31.00.13.900  Կահույք` նստելու համար, այլ (բացի այգու և քեմպինգի) 
31.00.14 Նստելու համար կահույքի մասեր 
31.00.14.100 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, փայտե 
31.00.14.300 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, օգտագործվող օդային 

տրանսպորտի միջոցներում և ավտոտրանսպորտային միջոցներում  
31.00.14.330 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, մետաղական 
31.00.14.350 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1, պլաստմասսե  
31.00.14.390 Մասեր, կահույքի` նստելու համար, 31.00.1 կարգի, այլ 
31.00.2 Կահույքի մասեր, բացի նստելու համար կահույքի մասերից 

 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

- ննջասենյակների և այլ բնակելի տարածքների, զուգարանների, այգիների և այլնի 
համար նախատեսված փայտից, պլաստմասայից և այլ նյութերից կահույք, ինչպես 
նաև դրա մասեր  

 

Բացառվում է ` 

- լուսավորման սարքավորումները և լամպերը (27.40) 
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31.00.20 Կահույքի մասեր, բացի նստելու համար կահույքի մասերից 
31.00.20.300 Մասեր կահույքի, մետաղական 
31.00.20.500 Մասեր կահույքի փայտե 
31.00.20.900 Մասեր կահույքի այլ 
31.00.9 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններ. 

նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի մասերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.00.91 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններ 

31.00.91.000 Աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններ 
31.00.99 Նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի մասերի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

31.00.99.000 Նստելու համար կահույքի, դրա մասերի և կահույքի մասերի արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.01 Կահույք գրասենյակների և խանութների համար 
31.01.1 Կահույք գրասենյակների և խանութների համար 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- խանութների համար նախատեսված հատուկ կահույք` վաճառասեղաններ, 
ցուցափեղկեր, դարակներ և այլն 

- կահույք` աշխատանքային տարածքների, ռեստորանների, դպրոցների, 
եկեղեցիների և այլնի համար 

- գրասենյակային կահույք 

31.01.1 – 31.09.1 ենթակարգերը ներառում են նախորդ խմբավորումներում 
չթվարկված կահույք և դրա մասեր, այդ թվում` լայն օգտագործման համար 
նախատեսված կահույք, օրինակ` պահարաններ (բուֆետներ), ցուցափեղկեր, 
սեղաններ, հեռախոսի սեղանիկներ, գրասեղաններ, սեկրետերներ, 
գրապահարաններ, դարակներ ունեցող այլ կահույք և այլն, ինչպես նաև հատուկ 
նշանակության կահույք 

- բնակարանների, հյուրանոցների կահույք, օրինակ` գորկաներ, սպիտակեղենի 
սնդուկներ, հացամաններ, կոմոդներ, պատվանդաններ, բույսերի տակդիրներ, 
արդուզարդի սեղանիկներ, պատվանդանային սեղանիկներ, զգեստապահարաններ, 
սպիտակեղենի մամլիչներ, նախասենյակի համար նախատեսված տակդիրներ, 
հովանոցների համար նախատեսված տակդիրներ, սպասքապահարաններ, 
խոհանոցի պահարաններ, բուֆետներ, մթերքի արկղեր, մահճակալամերձ 
սեղանիկներ, մահճակալներ (ներառյալ պահարանով մահճակալներ, ծալովի 
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մահճակալներ, շարժական մահճակալներ, մանկական մահճակալներ և այլն), կարի 
համար նախատեսված սեղանիկներ, ոտքերի համար նախատեսված 
նստարանիկներ,  բուխարու վանդակներ, միջանցուկ քամու համար նախատեսված 
խուփեր, պատվանդանով մոխրամաններ, երաժշտական արկղիկներ, երաժշտական 
ցուցադրափեղկեր և սեղաններ, մանկական քայլասայլակներ, սննդի մատուցման 
սայլակներ (այդ թվում`տաքացնող սալիկով) 

- գրասենյակային կահույք, օրինակ` կողպվող զգեստապահարաններ, 
քարտարանային պահարաններ, սայլակներ քարտարանների համար, այբբենական 
ցանկով քարտարաններ և այլն 

- դպրոցական կահույք, օրինակ` դպրոցական նստարաններ, ուսուցչական 
սեղաններ, ցուցափեղկեր (գրատախտակների համար և այլն)- եկեղեցիների կահույք` 
խորաններ, խոստովանարաններ, քարոզիչների ամբիոններ, հաղորդության համար 
նախատեսված նստարաններ, գրակալներ և այլն 

- խանութների, պահեստների, արհեստանոցների և այլնի կահույք` 
վաճառասեղաններ, հագուստի կախարաններ, դարակաշարեր, առանձնամասով և 
շարժական արկղերով պահարաններ, գործիքի և այլնի համար նախատեսված 
պահարաններ, հատուկ կահույք (հասարակ կամ շարժական արկղերով)` 
տպագրական աշխատանքների համար 

- լաբորատորիաների և տեխնիկական գրասենյակների կահույք` մանրադիտակների 
սեղաններ, լաբորատորիաների նստարաններ (այդ թվում` ապակե արկղերով, 
գազային ծայրափողակներով, ականոցներով և այլն), օդաքաշ պահարաններ, 
չկահավորված գծագրական սեղաններ 

- հրադիմացկուն և հակահարվածային բեռնարկղեր (որոնց պատերը սակայն չունեն 
գալիկոնման կամ կտրման միջոցով բացմանը դիմադրելու հուսալիություն), սենյակի 
սառցարաններ, սառույցի համար նախատեսված արկղեր և համանման առարկաներ, 
մեկուսացված պահարաններ (ակտիվ սառեցնող տարրով չհանդերձված կամ դրանով 
հանդերձման համար չնախատեսված, բայց ապակե մանրաթելի խցանի կամ բրդի 
միջոցով մեկուսացված) 

 

Բացառվում է` 

- լուսավորման սարքավորումները և լամպերը (27.40) 

- բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական և անասնաբուժական կահույքը 
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(32.50) 

- ուղեպայուսակները, ճանապարհային սնդուկները և կահույք չհանդիսացող 
համանման առարկաները (15.12.12) 

- սանդուղքները, ձեռնասանդուղքները, իշոտնուկները, ատաղձագործի 
նստարանները և կահույք չհանդիսացող համանման առարկաները (դասակարգվում 
են ըստ այն նյութի, որից պատրաստված են) (16.29.14, 25.99.29 և այլն) 

- պատերի մեջ ներկառուցվող խոհանոցային պահարանների (բուֆետների) համար 
նախատեսված շինարարական ամրանները (օրինակ` փեղկերը, դռները և 
դարակները) (16.23.11, եթե պատրաստված են փայտից) 

- աղբարկղները (պլաստմասսայից` 22.29.26, խսիրից և այլ հյուսվածքից` 16.29.25, սև 
կամ գունավոր մետաղներից` 25.99.29 և այլն) 

- ցանցաճոճերը` (հիմնականում` 13.92.22 և 13.94.12); 

- հատակադիր հայելիները (օրինակ` ոտիկներով բարձր հայելիները (պսիշե), 
կոշկեղենի խանութների, արհեստանոցների և այլնի համար նախատեսված բացովի 
հայելիները (23.12.13) 

- զրահապատ և գերհուսալի անկիզելի պահարանները (սեյֆերը) (25.99.21) 

- սառնարանները, պաղպաղակարարները (այսինքն` կահույքի տեսք ունեցող 
պահարանները և այլ  առարկաները, որոնք միևնույն ժամանակ հանդերձված են 
սառնարանային կայանքով, գոլորշեցուցիչ սառնարանային կայանքով կամ 
նախատեսված են այդպիսի սարքավորանքի տեղադրման համար) (27.51.11) 

- հատուկ կարի մեքենաների պահպանման համար նախատեսված, կամ դրանց 
համար պատվանդան հանդիսացող կահույքը, անկախ նրանից, ունի այն իբրև 
հասարակ կահույք օգտագործելու լրացուցիչ նշանակություն (երբ մեքենան չի 
օգտագործվում), պահպանիչ փականներ, շարժական դարակներ և հարթակներ և 
նման կահույքի այլ բաղադրիչներ թե ոչ (28.94.52) 

- հատուկ որպես 26.40.3-26.40.5 կարգերի սարքավորանքի մասեր նախագծված 
կահույքը (26.40.51-26.40.52) 

- արտաձիգ արկղերով և ամրացված գործիքներով (օրինակ` համագրիչներով) 
սեղանները (26.51.32 և 26.51.33) 

- ատամնաբուժարանների համար թքամանները (32.50.11) 

- ներքնակների տակդիրները (31.03.11) 
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- սովորական և այլ տիպի լուսամփոփները և դրանց համար նախատեսված 
ամրանները (27.40.22-27.40.25) 

- բիլիարդի սեղանները և հատուկ խաղերի համար նախագծված այլ կահույքը 
(32.40.42), աճպարարության համար նախատեսված սեղանները (32.99.51) 

31.01.11 Կահույք մետաղական, գրասենյակների համար  
31.01.11.000 Կահույք մետաղական, գրասենյակների համար  
31.01.12 Կահույք փայտե, գրասենյակների համար 
31.01.12.300 Գրասեղաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել  բարձրության  
31.01.12.500 Կահույք գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել բարձրության 
31.01.12.530 Սեղաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ոչ ավել բարձրության (բացի 

գրասեղաններից) 
31.01.12.550 Պահարաններ և դարակներ գրասենյակային փայտե,  80 սմ-ից ոչ ավել բարձրության 

31.01.12.700 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  դռներով, 
շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, քարտարանի և 
այլ 

31.01.12.730 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  դռներով, 
շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, քարտարանի և 
այլ, կառուցվածքային տարրերով, կազմատովի 

31.01.12.750 Պահարաններ գրասենյակային փայտե, 80 սմ-ից ավել բարձրության,  դռներով, 
շարժական դարակներով, դարակներ, արկղեր` թղթապանակների, քարտարանի և 
այլ (բացի կառուցվածքային տարրերից կազմատովիներից) 

31.01.13 Կահույք փայտե, խանութների համար 
31.01.13.000 Կահույք փայտե, առևտրի կազմակերպությունների համար 
31.01.9 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության գործընթացի 

առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.01.99 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.01.99.000 Գրասենյակների և խանութների համար կահույքի արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.02 Խոհանոցի կահույք 
31.02.1 Խոհանոցի կահույք 
31.02.10 Խոհանոցի կահույք 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- խոհանոցի փայտե մասնագիտացված կահույք, օրինակ` ինչպես խոհանոցի 
առանձին արտադրատեսակներ, այնպես և խոհանոցի կահույքի լրակազմ 

31.02.10.500 Կահույք խոհանոցի փայտե. առանձին արտադրատեսակներ 
31.02.10.900 Կահույք խոհանոցի փայտե, այլ (բացի առանձին արտադրատեսակներից) 
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31.02.9 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.02.99 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.02.99.000 Խոհանոցի կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.03 Ներքնակներ 
31.03.1 Ներքնակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ներքնակների տակդիրներ, այսինքն զսպանակով մահճակալի մաս, որը 
սովորաբար կազմված է փայտե կամ մետաղական կարկասից և զսպանակներից կամ 
պողպատե մետաղալարե ցանցից (զսպանակային կամ մետաղալարային հիմքեր) 
կամ ներքին զսպանակներով, լցոնած և գործվածքով պատված փայտե կարկասից  
(ներքնակային հիմքեր) 

- ներքնակներ, այդ թվում` մետաղական կարկասով. զսպանակային կամ լցոնած 
ներքնակներ, ինչպես նաև ներքնակներ ներքին նեցուկով, ծակոտկեն ռետինից կամ 
պլաստմասսե չերեսպատված ներքնակներ 

 

Բացառվում է` 

- բազկաթոռների և այլ նստելակահույքի համար նախատեսված, միասին հավաքած 
գալարաձև զսպանակները (31.00), ոչ շրջանակապատ հյուսածո մետաղը, ինչպես 
նաև պողպատե մետաղալարե ցանցերը (25.93.13) 

- բարձերը, պուֆերը, բարձիկները, մգդակած և բմբուլե վերմակները (13.92) 

- փչովի ներքնակները (22.19) 

31.03.11 Ններքնակների հիմնակմախքներ 
31.03.11.000 Ններքնակների հիմնակմախքներ 
31.03.12 Ներքնակներ, բացի ներքնակների հիմնակմախքներից 
31.03.12.300 Ներքնակներ ծակոտկեն ռետինից 
31.03.12.500 Ներքնակներ պենոպլաստից 
31.03.12.700 Ներքնակներ մետաղական զսպանակներով 
31.03.12.900 Ներքնակներ այլ նյութերց, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
31.03.9 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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31.03.99 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.03.99.000 Ներքնակների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.09 Այլ կահույք 
31.09.1 Այլ կահույք 

 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

- ննջասենյակների և այլ բնակելի տարածքների, զուգարանների, այգիների և այլնի 
համար նախատեսված փայտից, պլաստմասայից և այլ նյութերից կահույք, ինչպես 
նաև դրա մասեր  

 

Բացառվում է ` 

- լուսավորման սարքավորումները և լամպերը (27.40) 

31.09.11 Մետաղական կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
31.09.11.000 Մետաղական կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
31.09.12 Փայտե կահույք ննջասենյակի, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի համար 

31.09.12.300 Կահույք փայտե, ննջասենյակի համար 
31.09.12.350 Մահճակալներ փայտե 
31.09.12.390 Կահույք փայտե, ննջասենյակի համար այլ (բացի մահճակալներից) 
31.09.12.500 Կահույք փայտե, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի համար 
31.09.12.510 Կահույք փայտե, ճաշասեղան հյուրասենյակի համար 
31.09.13 Փայտե կահույք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
31.09.13.300 Կահույք փայտե, լողասենյակի համար 
31.09.13.500 Կահույք փայտե, այգու համար 
31.09.13.900 Կահույք փայտե, այլ 
31.09.14 Կահույք պլաստմասսե կամ այլ նյութերից (օրինակ` եղեգից, ուռենուց կամ 

հնդկեղեգից) 
31.09.14.300 Կահույք պլաստմասսե 
31.09.14.330 Կահույք պլաստմասսե, լողասենյակների համար 
31.09.14.350 Կահույք պլաստմասսե, այգու համար 
31.09.14.390 Կահույք պլաստմասսե, այլ 
31.09.14.500 Կահույք այլ նյութերից, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
31.09.9 Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ. այլ կահույքի արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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31.09.91 
  
  
  
  
  
  
  

Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ (բացի աթոռների և նստելու 
համար կահույքի պաստառապատման ծառայություններից) 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- լաքապատման, ողորկման, ոսկեզօծման և ներկման ծառայություններ կահույքի 
արտադրության ընթացքում 
  
Բացառվում է` 
 
- աթոռների և նստելու համար կահույքի պաստառապատման ծառայությունները 
(31.00.91) 
- կահույքի վերականգնման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
ծառայությունները   

31.09.91.000 Նոր կահույքի վերջնամշակման ծառայություններ (բացի աթոռների և նստելու համար 
կահույքի պաստառապատման ծառայություններից) 

31.09.99 Այլ կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

31.09.99.000 Այլ կահույքի արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32 Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ 
32.1 Ոսկերչական արտադրատեսակներ, ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման 

արտադրատեսակներ 
32.11 Մետաղադրամներ 
32.11.1 Մետաղադրամներ 
32.11.10 Մետաղադրամներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մետաղադրամներ, այդ թվում` որպես վճարամիջոց կիրառվող մետաղադրամներ, 
ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղներից, պատրաստվում են թերթային մետաղից` դրոշմման 
մեթոդով և այնուհետև շրջասեղմվում համապատասխան գլխիկներով (երկկողմանի 
պատկերի ստացման համար), կարող են պատրաստվել ցանկացած մետաղից (նաև 
թանկարժեք), ունեն պաշտոնապես սահմանված քաշ և տեսք, թողարկվում են 
պետական հսկողությամբ և հանդիսանում են օրինական վճարամիջոց (օրինական 
վճարամիջոց հանդիսացող յուրատեսակ մետաղադրամները և դրանց 
հավաքածուները, նույնպես դասակարգվում են տվյալ կարգում, նույնիսկ եթե դրանք 
նախատեսված են վաճառքի համար` ցուցադրական տուփերով), ներառում են նաև 
օրինական վճարամիջոց չհանդիսացող մետաղադրամներ (բացառությամբ 
թանգարանային արժեք ունեցող մետաղադրամների), կրծքանշաններ և մեդալիոններ 
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Բացառվում է`  

- մետաղազարդերի, փողկապի գնդասեղների և անձնական զարդարանքի այլ 
առարկաների մեջ ագուցված մետաղադրամները (32.12.13  և 32.13.10) 

- կոտրված, քայքայված և ծռված մետաղադրամները, որոնք կարելի է օգտագործել 
միայն որպես մետաղական մնացուկներ 

32.11.10.000 Մետաղադրամներ 
31.11.9 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.11.99 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.11.99.000 Մետաղադրամների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 

իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.12 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ  
32.12.1 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ 

 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

- մշակված մարգարիտ 

- թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր մշակված վիճակում, քարեր 
արդյունաբերական նշանակության և արհեստական և վերականգնված թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր 

- ալմաստներ 

- ոսկերչական արտադրատեսակներ` ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղներից, դրվագված 
ազնիվ մետաղներով, կամ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերից կամ ազնիվ 
մետաղների և թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի համադրությունից կամ այլ 
նյութերից 

- ոսկերչական իրեր` ազնիվ մետաղներից կամ ոչ ազնիվ մետաղներից, դրվագված 
ազնիվ մետաղներով (սեղանի սպասք, ոչ խոր և խոր ամանեղեն, զուգարանի 
պարագաներ, գրասենյակային և մշակութային նշանակություն ունեցող առարկաներ, 
կրոնական նշանակություն ունեցող առարկաներ և այլն) 

- ազնիվ մետաղներից արտադրատեսակներ  
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Բացառվում է` 

- ազնիվ մետաղներով դրվագած ոչ ազնիվ մետաղներից արտադրատեսակները 
(բացի ոսկերչական իրերից) (25.99) 

- ժամացույցների հենամարմինները և գոտիները (26.52) 

- ոսկերչական արտադրատեսակների նմանակումները (32.13) 

32.12.11 Ադամանդներ, մարգարիտ, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, այդ թվում 
սինթետիկ, աճեցված կամ վերականգնված քարերը, մշակված, բայց չամրացված 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- աճեցված մարգարիտ (այսինքն` մարդու միջամտությամբ ստացված), որն ստացվում 
է մեկ ոստրեի ծածկույթից հանված և մեկ այլ, առողջ ոստրեի հյուսվածքում 
տեղադրված և փոքր պարկում գտնվող սադափե գնդիկի սևեռման միջոցով 
(տարիների ընթացքում գնդիկն աստիճանաբար պատվում է սադափի համակենտրոն 
շերտերով), աճեցված մարգարիտը տեսքով շատ նման է բնականին (բնական 
մարգարտից կարելի է տարբերել հատուկ սարքի (էնդոսկոպ) կամ ռենտգենյան 
ճառագայթներով ուսումնասիրելու միջոցով): 

- մշակված և չմշակված քարեր, օրինակ` կոտրատման, սղոցման, կոպտեցման, 
աղացման, ողորկման, շաղափման, փորագրման, երեսակման միջոցով, կրկնորդներ 
(դուբլիկատներ), պայմանով, որ դրանք ամրացված կամ ագուցված չեն 

Ալմաստը մաքուր վիճակում իրենից ներկայացնում է ածխածնի բյուրեղային 
ալոտրոպ ձև, որը բնութագրվում է բեկման շատ բարձր ցուցանիշով (եթե այն մաքուր 
տեսքով է) և ցրվածության աստիճանով, հանդիսանում է հանքանյութերից 
ամենակարծրը, շնորհիվ այդ հատկությունների օգտագործվում է զարդերի 
արտադրության համար, ինչպես նաև արդյունաբերական նպատակներով 
(մասնավորապես մետաղալարի կորզանման համար) 

-քարեր, որոնք որպես կանոն ունեն բյուրեղային կառուցվածք, շնորհիվ` գույնի, 
փայլի, վնասակայունության, ինչպես նաև հազվագյուտության, օգտագործվում են 
ակնագործների, ոսկերիչների և արծաթագործների կողմից (զարդերի ստեղծման 
համար), որոշներն օգտագործվում են նաև ժամացույցի մեխանիզմներում (ներառյալ 
ձեռքի ժամացույցների) և գործիքներում, կարծրության և այլ հատուկ հատկանիշների 
շնորհիվ օգտագործվում են նաև այլ արդյունաբերական նպատակներով (վերաբերում 
է սուտակին, շափյուղային, ագաթին և պիեզաէլեկտրական քվարցին), բնական 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը բերված է 08.99.21   դիրքի 
պարզաբանումներում (տվյալ դիրքի համար կիրառելի են նաև 32.22.11 ենթակարգի 
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պարզաբանումները (մշակման եղանակների և բացառությունների մասով)` 
համապատասխան փոփոխություններով):  

- արհեստական թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր` քարեր, որոնք ստացվում են 
քիմիական եղանակով, որոնք կամ բնական քարերի նույն քիմիական կազմն ու 
բյուրեղային կառուցվածքը (օրինակ` սուտակ, շափյուղա, զմրուխտ, 
արդյունաբերական ալմաստ, պիեզաէլեկտրական քվարց), կամ շնորհիվ գույնի, 
թափանցիկության, կարծրության, վնասակայունության, օգտագործվում են բնական 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի փոխարեն (նույնիսկ եթե չունեն նույն 
քիմիական կազմն ու բյուրեղային կառուցվածքը, ինչ այն քարերը, որոնց դրանք նման 
են, օրինակ` իտրիում - այլումինե նռնաքարը և արհեստական խորանարդաձև 
ցիրկոնիումը (երկուսն էլ օգտագործվում են ալմաստի նմանակման համար)), (փոքր 
գլանների կամ տանձաձև կաթիլների տեսք ունեցող չմշակված արհեստական 
քարերը սովորաբար անվանվում են «բուլի» և սովորաբար սղոցվում են 
երկարությամբ կամ կոտրատվում  սկավառակների) 

- վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր` ստացվում են տարբեր 
արհեստական եղանակներով, օրինակ` բնական թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք 
քարերի մանր կտորների շեղջաքարացման, մամլման և համաձուլման (սովորաբար 
զոդման խողովակի միջոցով) եղանակով,  արհեստական և վերականգնված քարերը 
բնականներից կարելի է տարբերել միայն մանրադիտակի օգնությամբ (ցանկալի է 
որևէ հատուկ ոչ օդային միջավայրում), ինչը թույլ է տալիս բացահայտել փոքր 
պղպջակները և միջներակները 

Բացառվում է` 

- բույթերի համար նախատեսված չագուցված, մշակված ադամանդները (26.40.51) 

- որպես չափիչ սարքերի կամ 26 հատվածի այլ արտադրատեսակների մանրակներ 
նույնականացվող, մշակված ալմաստները  

32.12.11.100 Մարգարիտներ մշակված, արհեստական (բացի շարված, ագուցված, ամրացված) 
32.12.11.300 Ալմաստներ բնական, մշակված (ադամանդներ), չագուցված և չամրացված 
32.12.11.500 Քարեր թանկարժեք բնական (բացի ալմաստներից), մշակված այլ եղանակներով, 

բացի սղոցումից, կոտրատումից, ենթարկված կոպտամշակման 
32.12.11.700 Քարեր թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք արհեստական, մշակված, բայց 

չամրացված 
32.12.12 Տեխնիկական ալմաստներ, մշակված. բնական կամ սինթետիկ թանկարժեք և 

կիսաթանկարժեք քարերի փշրանք և փոշի 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
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-մշակված արդյունաբերական ալմաստներ` 

- ալմաստներ, այսինքն` թափանցիկ ալմաստներ շնորհիվ բնորոշ հատկությունների 
չեն կարող օգտագործվել ոսկերչության մեջ (երբեմն դրանք անվանվում են «բորտ») 

- սև ալմաստներ (անվանվում են նաև «կարբոնդո»)` ավելի կարծր են, քան 
թափանցիկ ալմաստները 

- «բորտ», այսինքն ոչ թափանցիկ և այլ ալմաստներ (ներառյալ ալմաստների 
մշակման մնացուկներ), որոնք որպես կանոն պիտանի չեն կտրման համար 

Տվյալ ենթակարգի ալմաստներն, որպես կանոն, նախատեսված են 
գործիքների մեջ ամրացման համար (ալմաստային կտրիչներ, գայլիկոնման 
գործիքներ և այլն), մեխանիզմների սպասարկման համար նախատեսված 
գործիքների մեջ տեղադրման համար, ինչպես նաև բուն մեխանիզմների համար: 

-փշրանք և փոշի` ստացվում է օրինակ նախորդ դիրքերում թվարկված քարերի 
ողորկումից և մանրեցումից, առավել կարևորները ստացվում են նռնաքարի և 
ալմաստի մշակումից, ալմաստի փշրանքը և փոշին ստացվում են հիմնականում 
կոպիտ «բորտի» մանրացմամբ, արհեստական ալմաստի փշրանքը և փոշին 
ստացվում է սովորական գրաքարից (բարձր ճնշման և ջերմության պայմաններում), 
32.12.11 ենթակարգում նկարագրված ալմաստներից տարբերվում են նրանով, որ 
կիրառական նպատակներով օգտագործելու համար շատ մանր են և միմյանցից 
առանձին ագուցվել չեն կարող, չափերը սովորաբար չեն գերազանցում 1000 
միկրոմետրը (միկրոնը), ընդ որում այդ չափերը որոշվում են ցրվածության և ոչ թե 
առանձին մասերի չափման միջոցով, քանակի որոշման համար քարերը հաշվվում են 
հատով, իսկ փոշին և փշուրը` կշռվում են, օգտագործվում են մանրացման, ողորկման 
և սրման մեխանիզմների արտադրություններում, հատիչների, ողորկող մածուկների 
համար և այլն, նռնաքարի փոշին օգտագործվում է հիմնականում օպտիկական 
ոսպնյակների հղկման համար կամ որպես հղկանյութ (թղթային կամ այլ նյութերի 
հիմքի վրա) 

 

Բացառվում է`  

- արհեստական կորունդի փոշիները 

32.12.12.300 Ալմաստներ արդյունաբերական մշակված, չագուցված կամ չամրացված, չներառված 
ուրիշ խմբավորումներում 

32.12.12.500 Փշրանք և փոշի բնական կամ արհեստական թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք 
քարերի 
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32.12.13 Ոսկերչական արտադրատեսակներ և դրանց մասերը. ոսկերչական 
արտադրատեսակներ ոսկուց և արծաթից և դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
- ոսկերչական արտադրատեսակների վերափոխման ծառայություններ 
Այլ արտադրատեսակներ թանկարժեք մետաղներից. արտադրատեսակներ բնական 
կամ աճեցված մարգարիտից, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից 
 
- ամբողջապես կամ մասնակի թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով 
պատված մետաղներից կազմված ոսկերչական իրեր, այդ թվում` 

- անձնական օգտագործման ոչ մեծ իրեր (սևեռված թանկարժեք քարերով կամ 
առանց դրանց), օրինակ` մատանիներ, ապարանջաններ, մանյակներ, 
մետաղազարդեր, ականջօղեր, վզնոցներ, ժամացույցի շղթաներ և այլ գեղազարդ 
շղթաներ, կախազարդեր, կազմազարդեր, փողկապի գնդասեղներ և սեղմակներ, 
թևքաճարմանդներ, հագուստի ճարմանդներ, կոճակներ և այլն, պաշտամունքային և 
այլ իրեր, կրծքանշաններ և տարբերանշաններ, գլխարկի հարդարանքներ 
(գնդասեղներ, ճարմանդներ, օղակներ և այլն), կանացի պայուսակների 
զարդարանքներ, գոտիների, կոշիկի և այլնի ճարմանդներ և սեղմակներ, 
վարսակալներ, արտախուրակներ, սանրիկներ և մազերի համար նախատեսված այլ 
զարդարանքներ   

- անձնական օգտագործման իրեր, որոնք սովորաբար կրվում են գրպանում, կանացի 
պայուսակում կամ մարմնի վրա, օրինակ` սիգարների և ծխախոտի գլանատուփեր, 
քթախոտամաններ, ակնոցների համար նախատեսված պատյաններ, 
դիմափոշամաններ, շրթներկի համար նախատեսված պատյաններ, գրպանի 
սանրիկներ, արկղիկներ, շղթայով դրամապանակներ, համրիչներ, բանալիների 
համար նախատեսված օղակներ (տվյալ դիրքում դասակարգվելու համար թվարկված 
իրերը պետք է պարունակեն թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք մետաղով 
պատված մետաղ (օրինակ` թանկարժեք մետաղով դրվագված ոչ ազնիվ մետաղ) 
աննշանը գերազանցող քանակությամբ (այսպես` ոսկուց կամ արծաթից հասարակ 
զարդանախշով ոչ ազնիվ մետաղից գլանակատուփը դասակարգվում է որպես ոչ 
ազնիվ մետաղից իր), տվյալ պայմանի դեպքում ապրանքները կարող են պարունակել 
նաև մարգարիտ (բնական, աճեցված կամ արհեստական), թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), 
արհեստական քարեր կամ տարրեր կրիայի պատյանից, սադափից, փղոսկրից, 
սաթից (բնական կամ շեղջաքարացված), սև սաթից և մարջանից 

- կիսավարտ ոսկերչական արտադրատեսակներ և ոսկերչական 
արտադրատեսակների նույնականացվող մասեր`  պայմանով, որ դրանք 
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պարունակում են թանկարժեք մետաղ, կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղ, 
աննշանը գերազանցող քանակով (օրինակ` երբ ակնհայտ է, որ դրանք պետք է 
ներառվեն (տեղադրվեն) մատանիներում, մետաղազարդերում և այլն) 

- ոսկեգործների և արծաթագործների կողմից ստեղծված արտադրատեսակներ, 
որոնք ամբողջովին կամ մասամբ բաղկացած են թանկարժեք մետաղներից կամ 
թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներից, կարող են պարունակել նաև 
մարգարիտ (բնական, մշակած կամ արհեստական), թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), 
արհեստական քարեր կամ տարրեր կրիայի պատյանից, սադափից, փղոսկրից, 
սաթից (բնական կամ շեղջաքարացված), սև սաթից և մարջանից, չափերով ավելի 
մեծ են, քան 32.12.13 ենթակարգի ոսկերչական արտադրատեսակները  

- սեղանի սպասք և ամանեղեն` սեղանի դանակներ, միս կտրատելու դանակներ, 
գդալներ, պատառաքաղներ, շերեփներ, թռչնամսի և մսի բռնիչներ, 
մատուցարաններ, ապուրի և բանջարեղենի խորը և հարթ ափսեներ, 
սալաթամաններ, սոուսամաններ, մրգի ափսեներ, շաքարամաններ, սրճամաններ, 
թեյնիկներ, թեյի և սուրճի բաժակներ, գավաթներ, ձվերի տակդիրներ, կուժեր, 
ըմպանակներ, հացի, քաղցրավենիքի, մրգերի և այլնի տակդիրներ և զամբյուղներ, 
ձկան և քաղցրավենիքի համար նախատեսված թիակներ և պատառաքաղներ, 
խմիչքի սառեցման համար նախատեսված փոքր դույլեր, քացախի և ձեթի համար 
նախատեսված փոքր սափորներ, շաքարի ունելիներ, դանակների և 
պատառաքաղների տակդիրներ, անձեռոցիկների օղակներ, ճաշի հրավիրելու համար 
նախատեսված զանգակներ, զարդարված խցաններ և այլն 

- հարդարանքի պարագաներ` ձեռքի հայելիներ, շշիկներ և դիմափոշամաններ, 
խոզանակների համար նախատեսված արկղիկներ, հագուստի խոզանակներ, 
եղունգների, մազերի համար նախատեսված փոքր խոզանակներ, սանրեր, 
սափորներ և այլն 

- գրասենյակային և սեղանի պիտույքներ` թանաքամաններ և դրանց մանրակներ, 
գրքակալներ, թղթաճնշիչներ, թղթի կտրման դանակներ 

- ծխելու համար նախատեսված պիտույքներ` սիգարների և ծխախոտի տուփեր, 
քթախոտամաններ, մոխրամաններ, լուցկու տուփերի տակդիրներ և այլն 

- կենցաղային և համանման նշանակության այլ առարկաներ` կիսանդրիներ, 
արձանիկներ և ներսույթի զարդարման այլ առարկաներ, թանկարժեք իրերի համար 
նախատեսված տուփեր, սեղանի գեղարվեստական ծաղկամաններ, ծաղկամաններ, 
ծաղկարկղներ, նկարների շրջանակներ, լուսամփոփներ, աշտանակներ, 
մոմակալներ, ջահեր, բուխարու զարդարանքներ, գեղազարդային սկուտեղներ և 
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ափսեներ, կրծքանշաններ և մեդալյոններ (բացի անձնական հարդարանքի համար 
նախատեսվածներից), սպորտային գավաթներ և այլն 

- պաշտամունքային նշանակություն ունեցող առարկաներ, օրինակ` տապանակներ 
(մասունքների համար), սկիհեր, մասնատուփեր, խաչեր, մոմակալներ, լուսամփոփներ 

- կիսավարտ ոսկերչական իրեր` սեղանի ամանեղենի և սպասքի համար 
նախատեսված արծաթե կոթեր և այլն 

 

Բացառվում է`  

-արհեստական թանկարժեք իրերը (32.13.10) 

- մետաղադրամները (բացի որպես ոսկերչական իրեր ագուցվածներից) (32.11.10) 

- ժամացույցները և ձեռքի ժամացույցների ապարանջանները (26.52) 

- ինքնահոս գրիչները, ստիլագրիչները, փետրագրիչները և ինքնագրիչները (ինչպես 
նաև դրանց մանրակները և դրվագները), հրահանները, ծխամորճերը, 
գլանատուփերը և դրանց մանրակները, օծանելիքի և հեղուկացիրների սրվակները և 
դրանց կափարիչները (32.99.4, 32.99.52) 

- 100 տարուց ավել հնություն ունեցող ոսկերչական իրերը  

- 32.12.13  ենթակարգի հագուստի և գրպանի սանրերը  

- օծանելիքի ցնցղնիչները (32.99.52) 

- ծխախոտի, ծխամորճերի, մունդշտուկների և այլնի համար նախատեսված 
հրահանները (32.99.41) 

- 32.12.13 ենթակարգում թվարկված նյութերից ամրակներ ունեցող հովանոցները, 
ձեռնափայտերը և 32.99.21 ենթակարգի այլ արտադրատեսակները, ինչպես նաև 
մասամբ կամ ամբողջովին այդ նյութերից բաղկացած թվարկված 
արտադրատեսակների մանրակները, ամրակները և պիտույքները (32.99.22) 

- հեռադիտակներ, աստղադիտակներ և 26.70.22 ենթակարգի համանման 
արտադրատեսակները 

- ժամացույցներ (ներառյալ ձեռքի) և դրանց պատյանները (26.52) 

- երաժշտական գործիքները (32.20.1) 
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- զենքը և դրա մասերը (որը կրում են սրակալի կամ գոտկատեղի գոտու վրա, 
ատրճանակներ և այլն) (25.40.13) 

- հարդարանքի համար օգտագործվող օծանելիքների և համանման նյութերի 
ցնցղնիչները և դրանց կափարիչները (32.99.52) 

- հեղինակային արձանիկները և քանդակները, թանգարանային արժեքները և 
հնարժեք առարկաները  

32.12.13.300 Արտադրատեսակներ ոսկերչական, ազնիվ մետաղներից և դրանց մասեր (ներառյալ` 
մետաղներ` թանկարժեք մետաղներից գալվանական պատվածք ունեցող, դրվագված 
թանկարժեք մետաղներով) 

32.12.13.500 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական, հեղինակային 
32.12.13.510 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, արծաթից 
32.12.13.530 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, այլ ազնիվ 

մետաղներից (բացի արծաթից) 
32.12.13.550 Արտադրատեսակներ ոսկերչական գեղարվեստական հեղինակային, ոչ ազնիվ 

մետաղներից, դրվագած ազնիվ մետաղներով 
32.12.14 Այլ արտադրատեսակներ թանկարժեք մետաղներից.արտադրատեսակներ 

բնական կամ աճեցված մարգարիտից, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք 
քարերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մասամբ կամ ամբողջովին բնական կամ աճեցված մարգարտից, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերից բաղկացած, բայց թանկարժեք մետաղներ կամ 
թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներ չպարունակող արտադրատեսակներ 
(բացի աննշան քանակությամբ թանկարժեք մետաղով պատվածներից), այդ թվում` 
որպես անձնական զարդեր և այլ գեղազարդային իրեր օգտագործվող 
արտադրատեսակներ (օրինակ` ճարմանդներ և կանացի պայուսակների կարկասներ 
և այլն, սանրեր, խոզանակներ, ականջօղեր, թևքաճարմանդներ, հագուստի 
ճարմանդներ և համանման իրեր), ըստ  չափի, որակի, գույնի և այլնի տեսակավորած 
մարգարիտներ և քարեր (նախատեվսած որպես ոսկերչական իր օգտագործելու 
համար), մասամբ կամ ամբողջովին թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից 
բաղկացած այլ ապրանքներ, որոնք կարող են պարունակել այլ նյութեր, ներառյալ 
թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներ (պայմանով, 
որ վերջիններս առկա են աննշան քանակությամբ), ըստ այդմ, ներառում են խաչեր և 
մատանիներ (հաճախ պատրաստված ագաթից), ապարանջաններ (բացի ձեռքի 
ժամացույցի համար նախատեսված ապարանջաններից), գավաթներ և բաժակներ, 
արձանիկներ և փորագրված իրեր (օրինակ` նեֆրիտից), սանդիկներ (օրինակ, 
ագաթից), դանակի սայրեր և առանցքակալներ ագաթից և այլ թանկարժեք կամ 
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կիսաթանկարժեք քարերից (կշեռքների համար), ագաթե թելերի ճշգրիտ 
փաթաթման համար նախատեսված կոճեր, ագաթե կափարիչներով գեղազարդային 
խցաններ և այլն, ագաթե ողորկող գործիքներ ոսկեզօծման, կաշվի, թղթի ողորկման 
և այլնի համար, կարթերի օղակներ ագաթից, թուղթ կտրելու դանակներ, 
թանաքամաններ, թղթաճնշիչներ, մոխրամաններ (օրինակ` ագաթից կամ օնիքսից) 

 

 

Բացառվում է`  

- ոսկերչական արտադրատեսակները, կիսավարտ ոսկերչական 
արտադրատեսակները և ոսկերչական արտադրատեսակների մասերը (32.12.13) 

- ոսկերիչների և արծաթագործների կողմից ստեղված արտադրատեսակները և 
դրանց մասերը (32.12.13) 

- արտադրատեսակները, որոնցում թանկարժեք մետաղները կամ թանկաժեք 
մետաղով պատված մետաղները, ներկայացված են աննշան քանակությամբ 

- վիրաբուժական կարերի համար նախատեսված մանրէազերծ նյութերը, 
ատամնալիցքերը և համանման արտադրատեսակները (21.20.24, 26.60.12) 

- մետաղական թելերից գործվածքները (13.96.12) 

- պլատինե արտահրող ճախարակները, հակաշփական առանցքակալները, 
քիմիական և արդյունաբերական մեխանիզմների մանրակները, էլեկտրական 
հպակները (հատվածներ 24, 25, 28 և 29) 

- վերջույթների պրոթեզները, արհեստական ատամները և այլ պրոթեզները, ոսկուց, 
արծաթից և պլատինից պատրաստված, կոտրվածքների համար օգտագործվող 
սկավառակները, վիրաբուժական և այլ բժշկական գործիքները, սարքերը և դրանց 
մանրակները (26.52) 

- ժամացույցները (ներառյալ ձեռքի ժամացույցները) (26.52) 

- չտեսակավորված մարգարիտները և քարերը, որոնք տեղափոխման հեշտացման 
համար ժամանակավորապես դասավորվել են շարքերով, առանց սևեռելու` որևէ 
մետաղի կամ այլ նյութի վրա (32.12.11) 

- ոսկե սեղմակներով ականջօղերի տիպի արտադրատեսակները, որոնցում 
թանկարժեք մետաղը կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղը ներակայացված 
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է առավել մեծ քանակությամբ (32.12.13) 

- գործիքները, դանակային իրերը, գդալները և պատառաքաղները, դրանց մասերը, 
որոնց աշխատանքային մասը պատրաստված է թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք 
քարից (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), ոչ ազնիվ մետաղից հիմքով, 
մետաղական կարբիդից կամ կերմետից, հավաքած կամ մասնատած վիճակում 
(օրինակ` ապակու կտրման համար նախատեսված ագուցված ալմաստներ) (25.71  և 
25.73) 

- մեխանիզմները, մեխանիկական սարքերը և էլեկտրական ապրանքները և դրանց 
մանրակները (27) 

- ագուցված և չագուցված քվարցի օպտիկական տարրերը, որոնք պիտանի են 
գործիքներում և սարքերում ամրացման համար (26.60-26.70) 

- ժամացույցների (ներառյալ ձեռքի) մանրակները կամ ժամացույցներում կամ այլ 
իրերում օգտագործման համար նախատեսված մանրակներ հանդիսացող մշակված 
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերը, (ինչպես ագուցված, այնպես և 
չագուցված) (26.52) 

32.12.14.300 Արտադրատեսակներ ադամանդներով, ազնիվ մետաղներով դրվագված 
մետաղներից 

32.12.14.500 Արտադրատեսակներ մարգարտից, բնական կամ աճեցված  
32.12.14.700 Արտադրատեսակներ տեխնիկական, պլատինից (ցանցեր կամ հյուսացանցեր 

կատալիզորդային, հալքանոթներ, կնքավազաններ և համանման 
արտադրատեսակներ) 

32.12.9 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.12.99 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.12.99.000 Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ արտադրության գործընթացի 
առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.13 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ 
32.13.1 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ 
32.13.10 Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների շղթաներ, ժապավեններ և ապարանջաններ բոլոր 
տեսակի, ինչպես նաև դրանց մասեր (այսինքն` ժամացույցները դաստակին 
ամրացնելու համար նախատեսված հարմարանքներ), կարող են լինել ոչ թանկարժեք 
կամ թանկարժեք մետաղից, գեղազարդային 
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Արդուզարդեղեն («արհեստական ոսկերչական իրեր») արտահայտությունն 
ենթադրում է անձնական զարդարանքի համար նախատեսված այնպիսի մանր 
առարկաներ, ինչպիսիք են` մետաղազարդեր, ժամացույցների շղթաներ, 
կախազարդեր, կազմազարդեր, փողկապի գնդասեղներ, կրոնական և այլ 
կրծքանշաններ և նշաններ, մատանիներ, ապարանջաններ (բացի ձեռքի ժամացույցի 
ապարանջաների), վզնոցներ, ականջօղեր, թևքաճարմանդներ և այլն: 

 

- անավարտ արհեստայական ոսկերչական իրեր (ականջօղեր, վզնոցներ, 
ապարանջաններ և այլն), օրինակ` տարանջատված մատանի-կիսապատրաստուկներ 
(կազված են անոդացված ալյումինե մետաղալարից, որպես կանոն` կլորացրած, կամ 
մակերևութային մշակմամբ, ամրացված կոպիտ սեղմակով կամ առանց դրա, երբեմն 
օգտագործվում են նաև որպես ականջօղեր), ոչ ազնիվ մետաղից զարդեր (ողորկած 
կամ առանց ողորկման, տարբեր երկարության ժապավենների տեսքով` հավաքված 
մանր օղակներից), ոչ թանկարժեք մետաղից շղթաներ (տարանջատված 
հատվածների, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ արդուզարդի ինքնուրույն 
իր, եթե դրան պատրաստվի ճարմանդ, հատվածների երկարությունը, որպես կանոն, 
չի գերազանցում 2մ), տարբեր տեսքի «օղակներից» «շղթաների» հավաքած, ոչ 
թանկարժեք մետաղից զարդարանքներ 

 Բացառվում է` 

- ձեռքի և գրպանի ժամացույցների ոչ մետաղական շղթաները, ժապավենները և 
ապարանջանները (15.12.13) 

- ամրացման համար նախատեսված այլ հարմարանքները (պարանոցի շղթաներ, 
կախովի ժապավեններ, մատանիներ, կրծքազարդեր և այլն) (դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում) 

- թանկարժեք մետաղից, թանկարժեք մետաղից դրվագած մետաղից (32.12.14) կամ 
ոչ թանկարժեք մետաղից ճարմանդները և սեղմակները (25.99.25) 

- ժամացույցների հետ ներկայացված, սակայն դրանց չամրացված շղթաները, 
ժապավենները և ապարանջանները (26.52.11, 26.52.12) 

- 32.99.23 ենթակարգի կոճակները և այլ արտադրատեսակները, ինչպես նաև 
32.99.52 ենթակարգում թվարկված վարսերի սեղմակները և ծամկալները, 
պայմանով, որ դրանց կազմության մեջ ներառվում են թանկարժեք մետաղներ կամ 
թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներ (բացառությամբ` աննշան քանակության, 
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օրինակ` մատանիներ, եզրակներ), ինչպես նաև բնական կամ մշակված մարգարիտ, 
թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական և 
վերականգնված) 

- անձնական օգտագործման արտարանքները, որոնք որպես կանոն կրում են 
գրպանում, կանացի պայուսակում կամ մարմնի վրա (գլանատուփեր, 
դիմափոշամաններ, ծխախոտատուփեր, ակնոցների պատյաններ, շրթներկի 
պատյաններ, գրպանի փոքր սանրեր, շղթայով դրամապանակներ, համրիչներ, 
բանալիների օղեր) (32.12.13)  

- ճարմանդները, սեղմակով ճարմանդները, կեռիկները, փոքր հանգույցները և այլն 
(25.99.25) 

32.13.10.000 Շղթաներ, ժապավեններ և ապարանջաններ ժամացույցների համար, նախատեսված 
կրելու համար և դրանց մասեր, մետաղական  

32.13.10.300 Թևքաճարմանդներ և ծամկալներ ոչ ազնիվ մետաղներից (այդ թվում` ոչ թանկարժեք 
մետաղներից գալվանական պատվածք ունեցող մետաղներից) 

32.13.10.500 Արդուզարդ ոչ ազնիվ մետաղներից (այդ թվում` ոչ թանկարժեք մետաղներից 
գալվանական պատվածք ունեցող մետաղներից), չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

32.13.10.900 Արդուզարդ (բացի` ոչ ազնիվ մետաղներից արդուզարդեղենի) 
32.13.9 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.13.99 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրության 

գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի 
կողմից 

32.13.99.000 Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրության 
գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.2 Երաժշտական գործիքներ 
32.20 Երաժշտական գործիքներ 
32.20.1 Դաշնամուրներ, երգեհոններ և այլ լարային ու փողային ստեղնային 

երաժշտական գործիքներ. ամանակացույցեր (մետրոնոմներ), կամերտոններ, 
մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- լարային գործիքներ 

- լարային ստեղնային գործիքներ, ներառյալ` ավտոմատ դաշնամուրներ 

- ստեղնային երգեհոններ, ներառյալ` ֆիսհարմոնիաներ և համանման ստեղնային 
գործիքներ ազատ մետաղական լեզվակներով 
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- ակորդեոններ և համանման գործիքներ, այդ թվում` շրթհարմոններ 

- փողային երաժշտական գործիքներ 

- հարվածային երաժշտական գործիքներ 

- երաժշտական գործիքներ` էլեկտրոնային հնչեղությամբ 

- երաժշտական արկղիկներ, երգեհոնիկներ և այլն 

- գործիքների մանրակներ և պարագաներ` մետրոնոմներ, կամերտոններ, կամերտոն-
շվիներ, սանդեր, սկավառակներ և գլանիկներ մեխանիկական գործիքների համար 

- շվիներ, կանչող շեփորներ և այլ ազդանշանային գործիքներ 

- երաժշտական գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- ձայնա- և տեսագրման ժապավենները և սկավառակները, դրանց արտադրության և 
պատճենահանման ծառայությունները (22.14, 22.3, 92.11) 

- խոսափողերը, ուժեղարարները, բարձրախոսերը, ականջակալները և համանման 
սարքերը (32.30) 

- ձայնա- և տեսագրման և վերարտադրման սարքավորումները (32.30) 

- խաղալիքային երաժշտական գործիքները (36.50) 

32.20.11 Դաշնամուրներ և այլ լարային ստեղնային երաժշտական գործիքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դաշնամուրներ` ստեղնաշարով և լարերով, որոնց հարվածում են մրճիկներով, 
կարող են հանդերձվել էլեկտրական ձայնահանիչով և ուժեղարար սարքվածքով, 
տարբերում են` դեկա ունեցող դաշնամուրներ, ուղղահայաց տեղադրված լարերով, 
դաշնամուրներ, որոնցում դեկայի վրա առկա են բասային լարեր (մնացած լարերի 
վրայով թեք կերպով ձգած), ռոյալներ (համերգային և աշխատասենյակի), 
երկարացված հիմնիրանում հորիզոնական տեղադրված լարերով, ավտոմատ 
դաշնամուրներ` ստեղնաշարով կամ առանց դրա, որոնք նվագում են թղթի կամ 
ստվարաթղթի սորատած թոփերի միջոցով, կարող են ունենալ մեխանիկական, 
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օդաճնշական կամ էլեկտրական շարժակ 

- կլավեսիններ և ստեղնային հարվածային այլ գործիքներ, օրինակ` սպինետներ և 
կլավիկորդներ 

32.20.11.100 Դաշնամուրներ  
32.20.11.300 Ռոյալներ 
32.20.11.500 Կլավեսիններ և գործիքներ երաժշտական լարային ստեղնային այլ 
32.20.12 Այլ լարային երաժշտական գործիքներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գործիքներ, որոնց վրա նվագում են աղեղով` հիմնական տեսակներն են ջութակներ, 
վիոլաներ, թավջութակներ, ալտեր, բաս-վիոլաներ, կոնտրաբասներ 

- այլ լարային երաժշտական գործիքներ, այդ թվում` կսմիթահար լարային գործիքներ 
(որոնցում ձայնային տատանումները ստացվում են լարի հավասարակշռության 
վիճակից ակնթարթային շեղման շնորհիվ` մատների կամ փայտի, փղոսկրի, 
պլաստմասսայի և այլնի փոքրիկ սրած կտորի (կնտնտոց) օգնությամբ) 
(մանդոլինաներ խոր կորացրած ներքին դեկայով նեապոլիտանական 
մանդոլինաներ, հարթ մանդոլինաներ, մանդոլներ և այլն), կիթառներ, գերմանական 
վիններ (մանդոլինայի տարատեսակ), բանջոներ (հարթ ներքին դեկայով կլոր 
հիմնիրան և թմբուկի կաշվով հարթ վերին դեկա ունեցող երկար կոթով գործիք), 
հավայան կիթառներ (հաստ կոթով փոքր կիթառներ), ցիտրաներ (ունեն գրեթե 
սեղանակերպ հարթ ռեզոնատոր և զգալի քանակության լարեր (սովորաբար 
մետաղական)), բալալայկաներ, տավիղներ (կսմիթահար լարային գործիքներ, ունեն 
եռանկյուն շրջանակ և չափազատված երկարության լարեր)), այլ գործիքներ (էոլի 
տավիղներ (օգտագործվում են այգիներում և այլն, կազմված են ռեզոնատորի վրա 
տեղակայված մեծ քանակության լարերից, քամու հոսքի դեմ հանդիման տեղակայելու 
դեպքում առաջացնում են ձայներ), կիմբալներ (ունեն շրջանակ, որի վրա 
տեղակայվցած են պողպատե լարեր, նվագում են փափուկ գլխիկներ ունեցող 
մրճիկներով հարվածելու միջոցով)), թվարկված գործիքներից որոշներում 
(հատկապես` կիթառներում, ձայնը կարող է ուժեղացվել էլեկտրոնային միջոցներով, 
ինչը հիմք չէ տվյալ ենթակարգից բացառելու համար) 

 

Բացառվում է` 

- այնպիսի էլկետրոնային գործիքները, ինչպես օրինակ` առանց ռեզոնատորների 
կիթառները (32.20.14) 
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32.20.12.300 Գործիքներ երաժշտական լարային աղեղնային 
32.20.12.350 Ջութակներ 
32.20.12.390 Գործիքներ երաժշտական լարային աղեղնային այլ  
32.20.12.500 Կիթառներ 
32.20.12.900 Գործիքներ երաժշտական ստեղնային կսմիթահար (բացի կիթառներից) 
32.20.13 Երգեհոններ փողային ստեղնային, ֆիսհարմոնիաներ և համանման 

երաժշտական գործիքներ. ակորդեոններ և համանման գործիքներ. 
շրթհարմոններ. փողային գործիքներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- փողերով ստեղնային երգեհոններ` փողային գործիքներ, որոնցում ստեղնների 
շարժումը փոխանցվում է փողերին էլեկտրական, էլեկտրաօդաճնշական կամ 
մեխանիկական եղանակով, պարունակում են հետևյալ հիմնական մասերը. ձայն 
արտադրող խումբ (այսինքն տրամաչափված չափի շարքերով կամ միանման փողերի 
խմբերով դասավորված փողերով (տարբերում են հետևյալ երկու հիմնական տիպերը` 
շրթնային փող, որում օդի հոսքն անցնելով փողի հիմքից դեպի մարմինը, 
ուղղորդվում է դեպի փողի նեղ բերանիկը և լեզվակային փող, որում ձայնը ստացվում 
է օդով, մետաղական թրթռացող լեզվակից ընդհատորեն դուրս եկող փողից), կարող 
են պատրաստվելլ մետաղից (կապարե-անագային համահալվածք կամ ցինկ), 
փայտից կամ մամլած ստվարաթղթից), օդափոխիչ համակարգ (պարունակում է 
օդամղիչ սարք, օդային հոսքի կարգավորիչներ, օդային ուղիներ (որոնք 
տեղափոխում են օդը դեպի վինդլադներ) և վինդլադներ (փայտե արկղեր, որոնցում 
սեղմվում է օդը)), նվագային տրակտուրաներ (օրինակ, մանուալ (ստեղնաշար) և 
ոտնակային մեխանիզմներ, տարբեր ռեգիստրներ, ռեգիստրների և կոպուլների 
համակցման համակարգ) և տարբեր օժանդակ սարքեր (օրինակ` տրեմուլանտներ, 
ցիմբելշտեռներ, տավիղ), ներառում են նաև կառավարակետ և երգեհոնի հիմնիրան 
(այսինքն` փայտե կառուցվածք, որում պահվում է երգեհոնը և որը սովորաբար ունի 
գեղազարդ տեսք) (եթե դրանք ներկայացված են երգեհոնի հետ) 

- ֆիսհարմոնիաներ և համանման ստեղնային գործիքներ` ազատ մետաղե 
լեզվակներով, առանց փողերի` հիմնականում նախատեսված են վոկալ 
երգեցողության նվագակցության համար, ձայնը ստեղծվում է մետաղական 
լեզվակներով, որոնք տատատնվում են պարկերի (գործողության մեջ են դրվում 
ոտնակների կամ լծակների միջոցով) կամ էլեկտրական եղանակով տրվող օդի 
ճնշման տակ 

- ակորդեոններ և համանման գործիքներ` ստեղների և սեղմակների (նոետաների և 
բասերի) միոջոցով գործողության մեջ դրվող, պարկերով, դյուրակիր փողային 
գործիքներ, ստեղնաշարերից մեկը կարող է հանդերձվել դաշնամուրային տիպի 



2335 
 

ստեղներով, որոշներն ունեն ձայնի էլեկտրական ուժեղարարներ  

- շրթհարմոններ` սովորաբար ուղղանկյուն ձևի ոչ մեծ գործիքներ, պատրաստվում են 
մետաղից և փայտից, ձայնը ստացվում է թրթռացող լեզվակների միջոցով, որոշները 
կարող են հանդերձվել ոչ մեծ մետաղական ուժեղարար փողով 

 

- պղնձե փողային գործիքներ («պղնձե փողային» արտահայտությունը վերաբերում է 
տվյալ նվագախմբի գործիքների ձայնի բնույթին և ոչ թե նյութին, որից դրանք 
պատրաստված են), սովորաբար պատրաստվում են մետաղից (արույր, նեյզիլբեր, 
արծաթ և այլն), կոնաձև փողի տեսքով, որը վերջանում է փողալայնուկով, կարող են 
ունենալ տարբեր աստիճանի ոլորքներ, հանդերձվում են սնամեջ փողածայրոցով, 
որից շրթունքների օգնությամբ արտաբերվում է ձայնը և որը սովորաբար գործում է 
փականից, դրանց թվին են դասվում` կորնետներ, փողեր (դատարկ փողեր, 
նվագախմբային փողեր և այլն), ազդանշանային շեփորներ, բուգելշեփորներ, 
սաքսշեփորներ, բարիտոններ և բասային ազդանշանային շեփորներ, բոմբարդոններ 
(տուբա-բաս), բաս-սուզաֆոններ (փողի տարատեսակ), տրոմբոններ (փականային 
տիպի կամ ցուգտրոմբոններ), նվագախմբային շեփորներ (օրինակ` ֆրանսիական 
շեփորներ), անփական շեփորներ, (օրինակ` որսորդական շեփորներ) 

- այլ փողային երաժշտական գործիքներ` այսպես կոչված` «փայտե փողային» 
գործիքներ (ըստ էության բաղկացած են ելուստներով փողից (փայտից կամ եղեգից, 
մետաղից, պլաստմասսայից, էբոնիտից, ապակուց) և որպես կանոն, հանդերձված 
ստեղներով ու օղակներով, հնչողությունը սովորաբար ստացվում է լեզվակների 
միջոցով, ներառում են ֆլեյտաներ, բլոկֆլեյտաներ, շվիներ, ֆլաժոլետներ, հոբոյներ, 
կլարնետներ, անգլիական շեփորներ, ֆագոտներ, սաքսոֆոններ և սարյուսոֆոններ, 
ինչպես նաև օկարիններ (մետաղից կամ կավից պատրաստված փոքր ձվաձև 
գործիքներ, որոնք արտաբերում են ֆլեյտանման ձայն) և կուլիսով շվիներ (մետաղից 
կամ էբոնիտից)), այլ փողային գործիքներ (օրինակ` պարկապզուկներ, բրետոնական 
փողեր կամ մյուզետներ, բաղկացած վինդկաստենից կամ պարկից, պատրաստված 
կաշվից կամ պարկից և երեք-հինգ փողերից, որոնցից մեկը շվին է, մյուսները` 
բուրդոնականները) 

 

Բացառվում է` 

- տոնավաճառային երգեհոնիկները, մեխանիկական երգեհոնիկները, ձայնային 
երաժշտական գործիքները և այլն, չնայած որ, որոշ առումներով դրանք կարող են 
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դիտարկվել որպես փողային գործիքներ (32.20.13 և 32.20.15)  

- ստեղնաշարով չհանդերձված և ավտոմատ կամ ձեռքով գործողության մեջ դրվող 
օրկեստրիոնները, երգեհոնիկները և փողերով համանման գործիքները 
(36.30.16.500) 

- էլեկտրոնային երգեհոնները (32.20.14) 

- էլեկտրոնային ակորդեոնները (32.20.14) 

32.20.13.100 Երգեհոններ ստեղնային փողակներով, ֆիսհարմոնիաներ և գործիքներ 
երաժշտական համանման 

32.20.13.300 Ակորդեոններ և գործիքներ երաժշտական համանման 
32.20.13.500 Շրթհարմոններ  
32.20.13.600 Փողային գործիքներ 
32.20.14 Երաժշտական կամ ստեղնային գործիքներ` ձայնի էլեկտրական առաջացմամբ 

կամ ուժեղացմամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրաերաժշտական գործիքներ` որոնցում ձայնը հավաքվում կամ ուժեղացվում է 
էլեկտրական (ներառյալ էլեկտրոնային) միջոցներով, այսինքն գործիքներ, որոնցից 
հնարավոր չէ ստանալ սովորական, լսողության համար ընկալելի ձայն` առանց 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային բաղադրիչների օգտագործման, չնայած որ 
տատանողական սարքերը, որոնցով դրանք հանդերձված են կարող են արտաբերել 
թույլ ձայներ, որի շնորհիվ դրանք տարբերվում են որոշ այլ գործիքներից (օրինակ` 
դաշնամուրից, ակորդեոնից, կիթառից), որոնք թեև կարող են հանդերձվել 
էլեկտրական ձայնահանիչով կամ ուժեղարար սարքավորմամբ, սակայն ըստ էության 
հանդիսանում են ինքնուրույն գործիքներ և պիտանի են նվագելու համար առանց 
համանման սարքավորումների, սովորաբար հիմնված են հետևյալ սարքերի 
օգտագործման վրա` էլեկտրամագնիսական գեներատորների (այդ սկզբունքի վրա 
հիմնված որոշ համակարգերում գեներատորն ունի ճկուն կցորդիչով համաժամ 
շարժիչին միացված շարժաբեր լիսեռ, որը պտտում է նրան հաստատուն 
արագությամբ, լիսեռի երկայնքով զույգերով դասավորված են տարբեր չափերի 
ատամնանվիկներ, ընդ որում դրանցից յուրաքանչյուրը շարժման մեջ է դնում 
ատամնանիվները (հայտնի են որպես «տոնային» անիվներ), երբ գործիքը միացվում է 
ցանցին, համաժամ շարժիչը պտտվում է «տոնային» անիվները, որի արագությունը 
պայմանավորված է ատամնանվիկների տրամագծից, յուրաքանչյուր «տոնային» 
անվին զուգահեռ տեղադրված է հաստատուն մագնիս, որի մեկ ծայրում առկա է կոճ, 
երբ ատամնանվիկները պտտվում են, ատամները դասավորվում են նրանց ծայրերի 
շուրջ համապատասխան մագնիսների բևեռների տակ ճիշտ միջակայքերով, որի 
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արդյունքում առաջանում են դաշտերի փոփոխություններ, որոնք էլ իրենց հերթին 
կոճերի մեջ առաջացնում են հոսանքի թույլ փոփոխություններ, այդ հոսանքները 
էլեկտրականորեն ուժեղացվում են և հաղորդվում բարձրախոսներին,  այս սկզբունքն 
օգտագործվում է «երգեհոնային» տիպի գործիքներում, ֆիսհարմոնիայի տիպի այլ 
համակարգերում, «ազատ լեզվակը» շարժվում է հաստատուն մագնիսի բևեռով և 
դրա տատանումները մագնիսի շուրջը փաթաթած կոճում առաջացնում են 
մագնիսական դաշտի փոփոխություն, առաջացող հոսանքն էլեկտրական 
ուժեղացվում է և հաղորդվում բարձրախոսներին), էլեկտրաստատիկական 
գեներատորների (լինում են մի քանի տիպի` ձգված հաղորդալարով գեներատորներ 
(տատանումներն առաջանում են երբ մուրճով հարվածում են էլեկտրական հոսանքով 
հաղորդալարին, ինչն առաջացնում է ունակության փոփոխություն մետաղալարի և 
դրա շուրջը տեղադրված մետաղական մանրակների (հպակների) միջև, ունակության 
փոփոխությունը ճիշտ համապատասխան է լարի տատանումներին, այնպես, որ 
ուժեղացման դեպքում դրանք ապահովում են ճիշտ արտաբերում), տատանվող 
լեզվակներով գեներատորներ (լարերի փոխարեն  հոսանքն ուղղորդվում է 
լեզվակներով), փոփոխվող ունակության կոնդենսատորներով գեներատորներ 
(կոնդենսատորները պտտվում են շարժիչի հաստատուն արագությամբ)), 
լուսաէլեկտրական գեներատորների (սորատաված սկավառակի միջով անցնող 
լուսային ճառագայթն ուղղորդվում է լուսատարրին, սկավառակային էկրանի 
բացակների քանակի հաշվման միջոցով ստացվում է հոսանքի փոփոխությունների 
քանակը, որն ուժեղացվելուց հետո ստացվում է պահանջվող ձայնը): Գործիքներից 
որոշներն երբեմն անվանվում են նաև էլեկտրամագնիսական, 
էլեկտրաստատիկական, էլեկտրոնային, ռադիոէլեկտրական, լուսաէլեկտրական 
դաշնամուրներ, երգեհոններ, ակորդեոններ, զանգակներ և այլն, դրանք ապահովում 
են երաժշտական գործիքներից մեծ մասի ձայնի ճշգրիտ վերարտադրում` 
ռեգիստրների պարզ փոխարինման միջոցով, այդպիսի գործիքները կարելի է 
բնութագրել, որպես «միահունչ» (եթե դրանք արտաբերում են առանձին նոտաների 
հաջորդականություն) կամ «բազմահունչ» (եթե արտաբերում են մի քանի նոտա 
միաժամանակ), որոշների վրա կարելի է նվագել առանձին, մյուսները կարող են 
նախատեսվել լինել սովորական դաշնամուրին միացնելու համար (նուննպես 
դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում): Ի տարբերություն համադրիչների 
(սինթեզատոր) և ստեղնաշարերի, թվային դաշնամուրների ձայնի լայնքաչափը և 
չափը համապատասխանում է ձայնային դաշնամուրի ձայնի լայնքաչափին և չափին, 
գործում են նույն կերպ, ինչ սովորական դաշնամուրը, որպես կանոն ունենում են 
ներկառուցված ուժեղարարներ և բարձրախոսներ: Սինթեզատորները ի 
տարբերություն այլ էլեկտրաերաժշտական գործիքների կարող են վերարտադրել 
նախապես ծրագրավորված ձայներ, որոնք կարող են նաև մոդուլացվել, կարող են 
ունենալ նաև այլ ներկառուցված էլեկտրոնային բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ` 
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մոդելներ, ուժեղարարներ, բարձրախոսներ, արձագանքի նմանակիչներ և ձայնային 
էֆեկտներ (այդ թվում` հարվածային) վերարտադրող այլ սարքավորումներ: 
Ստեղնաշարերն, իրենցից ներկայացնում են երաժշտական գործիքներ, որոնք 
կատարողին հնարավորություն են տալիս  վերարտադրել միայն նախապես 
ծրագրավորված ձայներ (կամ` ձայների հավաքածուներ), կատարողը չի կարող 
վերարտադրել կամ ծրագրավորել սեփական ձայներ, կարող են ունենալ նաև 
ներկառուցված ուժեղարարներ և բարձրախոսներ:  

 

Բացառվում է` 

- էլեկտրական շարժաբերով ավտոմատ դաշնամուրները (32.20.11) 

- էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքերը (հատկապես` ուժեղարարը և բարձրախոսը), 
չնայած որ դրանք կարող են ունենալ էական նշանակություն էլեկտրաերաժշտական 
գործիքների աշխատանքի համար (26.40.4) (եթե ներառված կամ տեղադրված են 
գործիքի հետ միևնույն հիմնիրանում, ապա դասակարգվում են տվյալ գործիքի հետ, 
եթե նույնիսկ տեղափոխման նպատակով փաթեթավորվել են առանձին)  

- ավանդական տիպի ժամացույցները (թվատախտակով), որոնք օգտագործվում են 
զանգերի որոշ էլեկտրոնային հավաքակազմերի հետ` ժամի, կես ժամի և այլնի 
ավտոմատ վերարտադրման համար (26.52) 

32.20.14.100 Էլեկտրաերգեհոններ  
32.20.14.300 Դաշնամուրներ թվային և սինթեզատորներ ստեղնային 
32.20.14.330 Դաշնամուրներ թվային 
32.20.14.370 Սինթեզատորներ ստեղնային 
32.20.14.400 Գործիքներ էլեկտրաերաժշտական ստեղնային, այլ 
32.20.14.500 Կիթառներ էլեկտրական 
32.20.14.900 Գործիքներ էլեկտրաերաժշտական լարային, այլ (բացի էլեկտրակիթառներից) 
32.20.15 Այլ երաժշտական գործիքներ 

 
«Հարվածային երաժշտական գործիքներ» տերմինը վերաբերվում է գործիքներին, 
որոնց հարվածում են փայտիկով կամ համանման հարմարանքով կամ ձեռքով, 
հավաքական առումով դրանք անվանվում են նաև «թմբուկներ»: 

 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- պրկած կաշվով գործիքներ, օրինակ` պրովանսալյան թմբուկներ և դափեր, 
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թմբուկներ (փոքր, բասային կամ մեծ և այլն) (բաղկացած են փայտե կամ 
մետաղական գլանից, որի յուրաքանչյուր ծայրին ամրացված է ձգված կամ բարակ 
մագաղաթ (երկկողմանի թմբուկներ), ձայնն արտաբերվում է մեկ կամ երկու 
հասարակ կամ կաշվով պատած փայտիկներով հարվածելու հետևանքով), գոսեր 
(բաղկացած են սնամեջ պղնձե կիսագնդերի վրա ձգած մագաղաթից (էականորեն 
տարբերվում են չափերով և հիմնականում տեղադրվում են հատակին), 
կարգաբերվում են որոշակի նոտայի վրա, ձայնն արտաբերվում է փայտիկների 
միջոցով), զանգուլակիկներով դափեր (բաղկացած են կաշվով պատած օղագոտուց և 
հանդերձված զանգուլակիկներով կամ պղնձե լեզվակներով, ձայնն արտաբերվում է 
թափահարելու կամ հարվածելու միջոցով), տամտամներ 

- այլ հարվածային գործիքներ, ինչպես օրինակ` ծնծղաներ (կլոր սկավառակներ, 
որոնք սովորաբար հնչում են միմյանց հարվածելու կամ շփելու միջոցով, որոշ 
դեպքերում նաև` փայտիկով հարվածելու դեպքում),  կոչնազանգեր (օրինակ` 
չինական կոչնազանգեր) (մետաղական թիթեղներ, որոնց սովորաբար հարվածում են 
ծանր փայտիկով, որի ծայրը պատված է կաշվով կամ թաղիքով), եռանկյունիներ 
(հավասարակողմ եռանկյունիների տեսքով կորացրած պողպատե ձողեր, ձայնն 
արտաբերվում է երկաթե ձողով հարվածելու միջոցով), բունչուկ (հանդերձված է 
զանգուլակիկներով և ոչ մեծ զանգակներով, ձայնն արտաբերվում է  գործիքի 
տակդիրի թափահարման հետևանքով), կաստանյետներ (փայտից, ոսկրից կամ 
փղոսկրից պատրաստված, կորացրած կամ խեցանման ոչ մեծ գործիքներ, 
ամրացվում են մատերին կամ տեղադրվում ձեռքի վրա, ձայնն արտաբերվում է 
միմյանց հարվածելու միջոցով), քսիլոֆոններ (բաղկացած են երկու հենակների վրա 
տեղադրված, տրամաչափված երկարության մի շարք փոքր փայտե բարձակներից, 
ձայնն արտաբերվում է բարձակներին փայտիկով հարվածելու միջոցով), 
մետալոֆոններ (համանման են քսիլոֆոններին, սակայն փայտե բարձակների 
փոխարեն ունեն նեղ մետաղական թիթեղներ (պողպատե կամ դուրալյումինե), 
(ինչպես քսիլոֆոնները, մետալոֆոններ երբեմն հանդերձվում են մետաղական 
ռեզոնանսային լեզվակներով կամ սեղանի տակ գտնվող փողակներով), ներառում են 
նաև ապակե թիթեղներով համանման գործիքներ), չելեստաներ և այլն 
(օգտագործվում է հարվածային գործիքների խմբում, ավանդական զանգերի 
փոխարեն, արտաքինից նման են ոտնակով և հանդարտիչով փոքրիկ դաշնամուրի, 
ձայնն արտաբերվում է ստեղներից աշխատող մեխանիկական մրճիկներով հատուկ, 
հաստ պողպատե թիթեղներին հարվածելու միջոցով), զանգեր, զանգերի 
հավաքածուներ և փողային զանգեր (շրջանակից կախված փողերի շարք, որոնց 
հարվածում են ձեռքով կամ մուրճով), մարակաս և համանման գործիքներ 
(բաղկացած են սնամեջ զանգերից կամ փողերից, ձայնն արտաբերվում է 
թափահարման միջոցով), «կլավես» (բաղկացած է զույգ կարծր փայտիկներից), 
ֆլեքսատոններ (բաղկացած են թիթեղի երկու կողմերից տեղակայված, բռնակի և 
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երկու փայտե գնդերի վրա տեղադրված մետաղական թիթեղից, թափահարման 
դեպքում գնդերը հարվածում են թիթեղին, ստիպելով տատանվել, այն դեպքում, երբ 
ձայնը կարգավորվում է բթամատով թիթեղը ծալելու միջոցով), թվարկված 
գործիքներից որոշները կարող են երբեմն համակցվել միմյանց և ըստ դրա, միևնույն 
կատարողը կարող է նվագել միաժամանակ մի քանի գործիքների վրա, 
հասարակական շինությունների համար նախատեսված և երաժշտության 
արտաբերման համար պիտանի զանգերը նույնպես դասակարգվում են տվյալ 
ենթակարգում  

- 32.20.1 կարգի այլ խմբավորումներում չներառված երաժշտական գործիքներ, որոնց 
թվին են դասվում` երաժշտական արկղիկների (տուփերի և այլ արտադրատեսակների 
(օրինակ` գլանատուփեր, ամանօրյա եղևնիների կանգնակներ, գավաթներ 
(մրցանակներ)) մեջ տեղադրված և ավտոմատ ձայներ արձակող ոչ մեծ 
մեխանիկական սարքավորումներ, որոնց հիմնական բաղադրիչ է հանդիսանում 
բույթերով (որը համապատասխանում է նվագող մեղեդու նոտաներին) գլանների 
հավաքածուն, պտտման ժամանակ բույթերը հպվում են սանրի ատամների ձևով 
դասավորված մետաղական լեզվակներին, ստիպելով դրանց տատանվել և 
վերարտադրել պահանջվող նոտաներ, այդ բաղադրիչները տեղակայվում են թիթեղի 
վրա, իսկ գլանը պտտվում է բանալու միջոցով լարվող և զսպանակի (ժամացույցի 
մեխանիզմի) միջոցով գործողության մեջ դրվող շարժիչով, սկավառակները և 
գլանները կարելի է անմիջականորեն պտտել նաև բռնակի օգնությամբ), 
տոնավաճառային երգեհոններ (օրինակ` օրկեստրիոններ և համանման գործիքներ, 
որոշները հանդիսանում են մեծ գործիքներ, որոնք հանդերձված են երկու 
մակետային ստեղնաշարերով, որոնցից մեկը` դաշնամուրային ստեղնային 
մեխանիզմի միջոցով նվագում է մետաղական լարերի վրա, իսկ երկրորդը` 
ղեկավարում երգեհոնային փողերը, բացի այդ առկա են նաև աղելարեր, որոնց վրա 
նվագում են մեխանիկական կսմիթները, կարող են պարունակել թմբուկներ, 
ծնծղաներ, ակորդեոններ և այլն` առաջացնելով կեղծ նվագախմբային էֆեկտ, 
հիմնականում օգտագործվում են հանգստավայրերում, տոնավաճառներում և այլն, 
կարող են ունենալ ձեռքի կամ ուժային հաղորդակ և նվագել սորատած թոփերից կամ 
քարտերից), մեխանիկական երգեհոնիկներ (կազմված են պղնձե բույթեր ունեցող 
թմբուկ (կամ գլան) պարունակող հիմնիրանից, բռնակով պտտելու դեպքում բույթերն 
աշխատեցնում են փայտե կամ մետաղե փողերի վրա տեղադրված փականները), 
մեխանիկական երգող թռչուններ (վանդակում տեղադրված ոչ մեծ ավտոմատներ, 
վանդակի հիմքում տեղադրված շարժիչը զսպանակի (ժամացույցի մեխանիզմի) 
միջոցով գործողության մեջ է դնում մխոցների և պարկերի հավաքածուն, ըստ այդմ 
վերարտադրելով ելևէջային նոտաներ, ստիպելով թռչնի նմանակի գլուխը և մարմինը 
շարժվել), երաժշտական սղոցներ (ունեն հատուկ պողպատե պաստառ, որը թրթռում 
է աղեղի կամ թաղիքե գլխիկով մրճիկի օգնությամբ), այլ սիրողական գործիքներ 
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(ինչպես օրինակ` չախչախներ և շչակներ) 

- կոչնաշեփորներ տարբեր տեսակի և ձայնային ազդանշանային գործիքներ փչովի, 
այդ թվում` կոչնաշեփորներ, ազդանշաններ և այլն (ոչ մեծ փչովի գործիքներ, 
թռչունների կամ կենդանիների կանչի նմանակման համար), ձայնային 
ազդանշանային գործիքներ (շեփորներ և ազդանշանային շեփորներ (պատրաստվում 
են եղջյուրից, ոսկրից, մետաղից և այլնից) և շվիներ (մետաղից, փայտից և այլնից` 
ազդանշանների և այլնի տրման համար)) 

Բացառվում է` 

- էլեկտրոնային հարվածային գործիքները (32.20.14) 

- դռան կամ սեղանի զանգերը և կոչնազանգերը, դռան զանգերի հավաքածուները և 
այլն, որոնք չեն հանդիսանում երաժշտական գործիքներ (25.99.29, 26.30.50-
26.30.50) 

- ժամացույցների զարկի զանգերի հավաքածուները և այլ մեխանիզմները (26.52.27) 

- երաժշտական մեխանիզմով արտադրատեսակները, որոնք ըստ էության 
իրականացնում են օգտակար կամ գեղազարդ գործառույթ (օրինակ` ժամացույցներ, 
մանրաչափ փայտե օժանդակ իրեր, արհեստական ծաղիկներով ապակե 
սկահակներ, խեցեգործական արձանիկներ) (երաժշտական արկղիկներ չեն 
հանդիսանում և դասակարգվում են ժամացույցի մեխանիզմ չունեցող 
համապատասխան արտադրատեսակների խմբավորումներում) 

- էլեկտրոնային երաժշտական մոդուլներ պարունակող ձեռքի ժամացույցները, 
բաժակները և շնորհավորական բացիկները (երաժշտական արկղիկներ չեն 
հանդիսանում և դասակարգվում են ժամացույցի մեխանիզմ չունեցող 
համապատասխան արտադրատեսակների խմբավորումներում) 

- դռան զանգերը, սեղանի զանգուլակները, հեծանվի զանգերը և այլն (25.99.29, 
27.40.39, 27.90.20) 

- գլանանոթներից (օրինակ` տրակտորային միջոցների համար) աշխատող 
շեփորները և նախազգուշացնող շեփորները, նավերի շչակները, դյուրակիր կամ 
տանիքներին տեղադրված անշարժ ձեռքի շարժակով շչակները (դասակարգվում են 
կամ ըստ նյութի տեսակի, որից կազմված են կամ 29, 30 հատվածներում) 

- էլեկտրական շարժաբերով ձայնային ազդանշանային սարքավորանքը կամ 
սարքերը (29.31.23, 30.20.40) 

32.20.15.300 Գործիքներ երաժշտական հարվածային 
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32.20.15.500 Արկղիկներ երաժշտական, երգեհոնիկներ մեխանիկական, երգեհոններ 
տոնավաճառային, թռչուններ երգող մեխանիկական և մեխանիզմներ երաժշտական 
համանման, հրապուրաշվիկներ, շվիկներ, շեփորներ, եղջերաշեփորներ 

32.20.16 Ժամանակացույցեր (մետրոնոմներ), կամերտոններ և կամերտոն-փողեր. 
մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար. լարեր երաժշտական 
գործիքների համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ժամանակացույցեր` ոչ մեծ մեխանիկական սարքեր, օգտագործվում են 
երաժշտական ստեղծագործության տեմպի ճշգրիտ ցուցման համար, սովորաբար 
տեղարդված է բրգաձև արկղում, կարող է հանդերձվել զանգով, գլխավոր մանրակնը` 
տակտն արձակող ձողը, հոդակապով կախված է ներքին ծայրից, ձողի շարժումը 
կարող է արագացվել կամ դանդաղեցվել թիթեղի վրայի սանդղակին 
համապատասխան, ներառում են նաև արդյունաբերական նպատակների համար 
նախատեսված էլեկտրական հպակներով հանդերձվող ժամանակացույցեր 

-  կամերտոններ` սովորաբար U-աձև մետաղական թիթեղներ, որոնք թրթռալով 
արձակում են տրված նոտան, ներառում են նաև համերգային դահլիճների մեծ 
կամերտոններ, որոնք բաղկացած են ռեզոնատորի վրա տեղադրված մետաղական 
լեզվակից (հարվածում են մրճիկով) 

- կամերտոններ, օգտագործվող բժշկությունում (մասնավորապես` լսողության 
ստուգման համար, որի համար դրանք նախապես կարգաբերվում են լայն միջակայքի 
տատանումների արձակման համար և հաճախ տեղադրվում մի քանի գործիքներ 
պարունակող հիմնիրանում), պարբերադիտակային զննությունների համար` կարող 
են հանդերձվել նաև էլեկտրական սարքավորումներով (տատանումների 
պահպանման համար) 

- ձայնի սևեռված բարձրությամբ փողեր (կարգաբերման փողեր)` նախատեսված են 
փչելու համար և բաղկացած են մեկ կամ մի քանի եղեգնիկներից կամ փողերից, 
սովորաբար վերարտադրում են մի քանի նոտա (4 կամ 6) 

- երաժշտական արկղիկների մեխանիզմներ` կիրառելի են 32.20.15 ենթակարգի 
պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով 

- երաժշտական գործիքների լարեր` ներառում են բուն լարային գործիքների 
(դաշնամուր, տավիղ, ջութակ, թավջութակ և այլն) համար նախատեսված լարեր, 
տարբերվում են ըստ մշակման, (պողպատե լարերը պատրաստվում են ողորկած 
մետաղից, իսկ տրամագիծը մանրակրկիտ չափազատված է, աղելարերը միասեռ են 
և հաստոտւն տրամագծով, որոշ աղելարերը սպիտակ են և լուսավորվող, իսկ 
մյուսները (օրինակ` տավիղներինը) կապույտ, կարմիր կամ այլ գույնի), կարող են 



2343 
 

տարբերվել ըստ փաթեթավորման եղանակի (ոչ մեծ թղթե պարկեր, ծրարներ և այլն), 
որոշներն ունենում են հանգույցներ կամ ոչ մեծ մետաղական  գնդիկներ` գործիքի 
վրա տեղադրելու համար, սովորաբար պատրաստվում են աղելարից (սովորաբար 
ոչխարների աղիքներից, կազմված են պահանջվող հաստության որոշակի 
քանակության ջիլերից, յուրաքանչյուր ջիլ բաղկացած է երկարությամբ կտրված 
աղիքի երիզից կամ ամբողջական աղիքից),  մետաքսից (սովորաբար կազմված են 
140 մետաքսե թելքերից, արտաքնապես նման են աղելարերին, պատված են 
գումիարաբիկի նուրբ շերտով և ողորկված սպիտակ մոմով), արհեստական 
մանրաթելային նյութերի (սովորաբար նեյլոնից) միակի թելերից, պողպատե 
(սովորաբար` չժանգոտվող պողպատից), ալյումինե, արծաթե, պղնձե և այլ 
մետաղալարից (կազմված են կամ մեկ ջիլից կամ մետաղալարով պատված 
մետաղական միջաձողից), մետաղալարով (ալյումինից կամ այլ ոչ ազնիվ մետաղից, 
արծաթից և այլն) պատված աղիքից, մետաքսից կամ նեյլոնից 

 

Բացառվում է` 

- արհեստական մանածագործվածքային նյութերից լարերը, աղիքները և միակի 
թելքերը (պահանջվող երկարությամբ կտրած կամ չկտրած), որոնք չեն 
նույնականացվում որպես երաժշտական գործիքների լարեր (դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում) 

32.20.16.300 Ժամանակացույցեր, կամերտոններ, փողեր` ձայնի սևեռված բարձրությամբ, 
մեխանիզմներ երաժշտական արկղիկների համար 

32.20.16.500 Լարեր երաժշտական գործիքների 
32.20.2 Երաժշտական գործիքների մասեր  և պարագաներ 
32.20.20 Երաժշտական գործիքների մասեր  և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- երաժշտական գործիքների հետևյալ մասեր և պարագաներ` 

- դաշնամուրների, երգեհոնների, ֆիզհարմոնիաների և համանման գործիքների 
մասեր, ինչպես օրինակ` ամբողջությամբ լրակազմված ստեղներ (այսինք շրջանակի 
մեջ տեղադրված ստեղների լրակազ հավաքածուներ), դաշնամուրի մեխանիզմներ 
(համապատասխան մուրճիկներով (այդ թվում` հանդարտիչներով) ստեղնային 
մեխանիզմներ), դաշնամուրների և ֆիսհարմոնիաների արկղեր, ռեզոնատորներ, 
փայտե կամ թուջե շրջանակներ, ոտնակային մեխանիզմներ և ոտնակներ, շրջոնք 
բույթեր, ֆիսհարմոնիաների մետաղական լեզվակներ, ստեղնաշարերի առանձին 
ստեղներ, մրճիկներ, հանդարտիչներ, մրճիկների ձողեր և եղանիկներ և այլն, 
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երգեհոնային փողեր, վինդլադներ, պարկեր և 32.20.13 դիրքի երգեհոնների այլ 
բաղկացուցիչ հանգույցների (ներառյալ հիմնիրաններ) մասեր, ակորդեոնների 
ստեղներ, ռեգիստրներ, պարկեր և ստեղնաշարեր  

- լարային երաժշտական գործիքների (32.20.12 ենթակարգի) մասեր և պարագաներ, 
ինչպես օրինակ`  մանդոլինաների, կիթառների կամ համանման գործիքների 
հիմնիրաններ, կիթառների և մանդոլինաների «մեխանիզմներ» (այսինքն` 
«ականջներ» և թրթուրավոր կամ ատամնավոր անիվներ, որոնք տեղաբաշխված են 
կոթի խխունջի կողմից` լարերի ճիշտ ձգման համար), ջութակների, թավջութակների 
և այլնի մասեր (օրինակ` ներքին և վերին դեկաներ, կոթեր (այդ թվում` կիսավարտ), 
ստեղնաշարեր, տակդիրներ, լարապահիչներ (որի վրա տեղակայվում են լարեր) և 
դրանց ստեղնագամեր, կողապատեր (վերին և ներքին դեկաների միջև), «ականջներ» 
(ստեղնի տեսակ, որն ամրացվում է խխունջի գլխիկի վրա լարերի պրկվածության 
փոփոխման համար), լարերի պրկվածության կարգավորիչներ և այլն, 
թավջութակների և կոնտրաբասերի կանգնակներ (հատակին տեղադրելու համար), 
աղեղներ և դրանց մանրակներ (փայտիկներ, ամրացնող պտուտակներ և այլն), 
ներառյալ աղեղների փնջի ձիու մազ, կնտնտոցներ, մեղմոցներ, դնչափոկեր 

- 32.20.14 ենթակարգի գործիքների մասեր և պարագաներ, ինչպես օրինակ` 
դեկաներ (էլեկտրոնային դաշնամուրների, երգեհոնների և զանգակների համար), 
ոտնակային մեխանիզմներ և ոտնակներ, ստեղնաշարեր, հնչողության անիվներ 
(էլեկտրոնային մասերի և պարագաների վերաբերյալ տես նաև 32.20.14 ենթակարգի 
պարզաբանումները) 

- այսպես կոչված «փայտե-փողային» գործիքների (32.20.13 ենթակարգի) մասեր և 
պարագաներ, ինչպես օրինակ` հանգույցների հղկած փայտե մասեր, գործիքների 
մետաղական հիմնիրաններ, կուլիսներ, կրկնորդ համակարգեր, փողածայրոցներ 
տարբեր տիպերի և դրանց փականներ, լեզվակներ, փականներ և դրանց 
կառավարման գամեր, ստեղներ, օղակներ, մատնոցներ, զանգեր, մեղմոցներ, 
փականների բարձիկներ 

- հարվածային գործիքների մասեր և պարագաներ, օրինակ` փայտիկներ (փափուկ 
գլխիկով կամ առամց դրա), թակիչներ տարբեր տեսակի, թմբուկների խոզանակներ, 
պարային նվագախմբերում օգտագործվող ոտնակներ, ծնծղաների պահանգներ, 
թմբուկների գլաններ և շրջակապեր, քսիլոֆոնների և համանման գործիքների 
տախտակիկներ կամ թիթեղիկներ, սեղաններ և հենակային շրջանակներ, 
թմբուկների կաշիներ (կլոր կամ գրեթե կլոր ձևի կտրած և հստկա նույնականացվող), 
լարեր (սովորաբար կանեփաթելից, ջուտից կամ սիզալից, նախատեսված են որոշ 
գործիքների (օրինակ` թմբուկի) կաշվի ձգման համար), աղելարեր կամ 
մետաղալարեր (նախատեսված են պահման համար) (եթե դրանք հստակ 
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նույնականացվում են որպես այդպիսին) 

- գործիքների վրա ամրացման համար նախատեսված բռնակներ, գործիքների 
պահման համար  կագնակներ (եռոտանիներ և այլն) (օրինակ` փոքր թմբուկների կամ 
սաքսոֆոնների) 

- երաժշտական գործիքների վրա նվագելու համար մեխանիկական հարմարանքներ` 
օժանդակ հարմարանքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս մեխանիկորեն նվագել 
ստեղնային գործիքների վրա` քարտերի, սկավառակների կամ թոփերի միջոցով, 
կարող են գործողության մեջ դրվել ձեռքով, ոտնակներով կամ պարկերով, կամ 
ունենալ մեխանիկական կամ էլեկտրական շարժաբեր, կարող են տեղադրվել 
գործիքի ներսում կամ արտաքինից 

- ավտոմատ երաժշտական գործիքների քարտեր, սկավառակներ և թոփեր` 
դասակարգվում են տվյալ ենթակարգում` անկախ նրանից դրանք ներկայացված են 
առանձին թե այն գործիքների հետ, որոնց համար նախատեսված են  

 

Բացառվում է` 

- 32.20.16  ենթակարգի երաժշտական գործիքների մասերը և պարագաները 

- բարձրախոսները և ձայնային հաճախության ուժեղարարները (26.40.4), 
էլեկտրական սարքերը (շարժիչները, լուսադիոդները և այլն), որոնք հանդերձված չեն 
երաժշտական գործիքների մասերով կամ պարագաներով 

32.20.20.100 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների 
32.20.20.130 Մասեր և պարագաներ դաշնամուրի  
32.20.20.150 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների, 32.20.13.100 ստոդիրքի  
32.20.20.170 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  32.20.14 ենթակարգի 
32.20.20.300 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  32.20.12 ենթակարգի 
32.20.20.900 Մասեր և պարագաներ երաժշտական գործիքների,  չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
32.20.9 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.20.99 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.20.99.000 Երաժշտական գործիքների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.3 Սպորտային արտադրատեսակներ 
32.30 Սպորտային արտադրատեսակներ 
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32.30.1 Սպորտային արտադրատեսակներ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

- բացօթյա և փակ տարածություններում սպորտային խաղերի ապրանքներ և գույք` 
կոշտ և փափուկ փչովի գնդակներ, ձեռնաթիակներ, զարկիչներ և մականներ, 
դահուկներ, ամրակապեր և փայտեր, սերֆինգի տախտակներ, սպորտային 
ձկնորսության գույք, այդ թվում` ձկնորսական ցանցեր, որսորդության, 
լեռնագնացության և այլ գույք, կաշվե սպորտային ձեռնոցներ և գլխարկներց 
(սաղավարտներ), լողավազաններ և այլն, չմուշկներ, անվաչմուշկներ և այլն, նետեր և 
սավառնականետեր, մարմնամարզության և ատլետիկայի գույք 

 

Բացառվում է` 

- նավերի առագաստները (13.92) 

- սպորտային հանդերձանքը (14.19) 

- թամբագործական արտադրատեսակները (15.12.11) 

- սպորտային կոշիկները (15.20) 

- զենքը և զինամթերքը (25.40) 

- սպորտային տրանսպորտային միջոցները, բացի` տոբոգաններից, սահնակներից և 
այլն (29.10, 30.12) 

- նավակները (30.12) 

- բիլիարդի սեղանները և կեգլիի սարքավորանքը (32.40) 

- ձիագնացության համար նախատեսված ճիպոտները և մտրակները (32.99) 

- սպորտային պայուսակները (15.12.12) 

32.30.11 Դահուկներ և այլ դահուկային հանդերձանք, բացի կոշիկից. չմուշկներ և 
անվանչմուշկներ.  դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դահուկներ և դահուկաային հանդերձանք, այդ թվում` վազքային դահուկներ (ավելի 
թեթև և նեղ են, քան լեռնային դահուկները), լեռնային դահուկներ և 
ցատկահարթակից թռչելու դահուկներ (ցատկահարթակից թռչելու դահուկներն ավելի 
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երկար և լայն են, քան սովորականները, կտրող եզրաշերտ չունեցող սահող կողմի 
վրաարված են երկայնական փոսիկներ), դահուկային գույք (ամրակապեր, 
արգելակներ, փայտեր) 

- սահադաշտի չմուշկներ և անվաչմուշկներ, ներառում են նաև չմուշկների լրակազմի 
մեջ մտնող կոշիկներ, ինչպես նաև նշված չմուշկների մասեր և պարագաներ 

 

Բացառվում է` 

- սպորտային կոշիկները (15.20.2) 

- մանածագործվածքից սպորտային հագուստը (14.19.22) 

32.30.11.300 Դահուկներ 
32.30.11.330 Դահուկներ վազքային 
32.30.11.350 Դահուկներ այլ (բացի վազքայինից) 
32.30.11.370 Դահուկների ամրակներ և մարզագույք այլ, դահուկային սպորտի համար 
32.30.11.500 Չմուշկներ, անվաչմուշկներ, դրանց մասեր և պարագաներ 
32.30.11.530 Չմուշկներ 
32.30.11.550 Անվաչմուշկներ 
32.30.11.570 Մասեր և պարագաներ չմուշկների և անվաչմուշկների  
32.30.12 Դահուկային կոշիկ 
32.30.12.100 Կոշիկներ լեռնադահուկային և վազքադահուկային, կոշկերեսով ռետինից կամ 

պոլիմերային նյութերից 
32.30.12.500 Կոշիկներ լեռնադահուկային և վազքադահուկային, կոշկերեսով կաշվից 
32.30.13 Դահուկներ ջրային, սերֆերների համար տախտակներ ու 

առագաստասերֆերներ, ջրային սպորտի համար այլ հանդերձանք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ջրային դահուկներ, տախտակներ սերֆինգի և վինդսերֆինգի համար, ջրային 
սպորտի այլ մարզագույք, ինչպես օրինակ` ցատկաշտարակներ, թեքատներ, 
մաշկաթաթեր և շնչադիմակներ (առանց թթվածնի կամ օդով անոթների 
օգտագործվողների տիպի), սովորական շնչախողովակներ (անվանվում են «շնորկել») 
լողորդների և սուզակների համար 

 

Բացառվում է` 

- մանածագործվածքից սպորտային հագուստը (14.19.12) 
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- սպորտային նավերը (կանոեներ և մրցամակույկներ) (30.12.1) 

- ջրասուզակի և այլ ակնոցները (32.50.4) 

- շնչառության համար նախատեսված սարքերը (օգտագործվում են սեղմված օդով 
թթվածնի բալոնների հետ) (32.50.21) 

- նավակների, վինդսերֆինգի, առագաստանավակների առագաստները (13.92.22) 

32.30.13.000 Դահուկներ ջրային, սերֆերների համար տախտակներ ու առագաստասերֆերներ, 
ջրային սպորտի համար այլ հանդերձանք 

32.30.14 Մարզասարքեր, մարմնամարզական գույք և սարքավորանք` 
սպորտդահլիճներում և ֆիթնես կենտրոններում մարմնամարզությամբ, 
աթլետիկայով զբաղվելու համար  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մարզադահլիճի համար նախատեսված գույք, օրինակ` ճոճաձողերի մարզաձողեր և 
օղակներ, հորիզոնական և զուգահեռ մարզաձողեր, զուգափայտեր, հենացատկերի 
ձիագերաններ, բռնակներով ձիագերաններ, ցատկահարթակներ, ճոպաններ և 
պարանից սանդուղքներ, մարմնամարզական պատանման գործիքներ, հնդկական 
լախտեր, ծանրաքարեր և ծանրաձողեր, բժշկական գնդակներ, թիավարման, 
հեծանվասպորտի պիտույքներ, էսպանդերներ, մեկնարկի ոտնակոճղեր, 
արգելապատեր, ցատկի կանգնակներ, ձողաններ, փռոցներ, նիզակներ, 
սկավառակներ, մուրճեր և գնդեր, բռնցքամարտի գնդակներ և տանձեր, 
բռնցքամարտի և ըմբշամարտի ռինգեր, արագընթաց մագլցման պատանման 
գործիքներ 

 

Բացառվում է` 

- սպորտային ձեռնոցները (32.30.15) 

- մանածագործվածքից սպորտային հագուստը (14.19.12) 

- սպորտային կոշիկները (15.20.2) 

- մեքենաբուժության սարքերը (32.50.21) 

- էլեկտրաբժշկական սարքավորանքը (օրինակ` արյան ճնշման չափման համար և 
այլն) (32.50.13) 

- բոլոր տիպերի կեգելբանների (ներառյալ` ավտոմատ) համար նախատեսված գույքը 
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և սրահային ու սեղանի խաղերի համար նախատեսված այլ գույքը (32.40.4) 

32.30.14.000 Մարզասարքեր, մարմնամարզական գույք և սարքավորանք` սպորտդահլիճներում և 
ֆիթնես կենտրոններում մարմնամարզությամբ, աթլետիկայով զբաղվելու համար  

32.30.15 Այլ գույք և սարքավորանք բացօթյա սպորտային խաղերի համար. 
լողավազաններ և թիավարման ջրավազաններ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- կաշվից սպորտային ձեռնոցներ, թաթմաններ, բռնցքամարտի ձեռնոցներ, որոնք 
վաճառվում են զույգով կամ հատով, պատրաստված են այնպես, որպեսզի հնարավոր 
լինի ապահովել սպորտով զբաղվելու առավել հարմարություն (օրինակ` հոկկեյի 
ձեռնոցներ, որոնք պաշտպանում են ձեռքերը և դյուրացնում մականի բռնումը, 
բռնցկամարտի ձեռնոցներ) 

- գոլֆի համար նախատեսված սպորտային մականներ (կազմված են պողպատե, 
ալյումինե կամ ածխաթելքային փողից, որին մի կողմից ամրացված է կաշվե կամ 
ռետինե բռնակ, իսկ մյուս կողմից` պողպատե կամ փայտե ծայրապանակ), 
զարկիչներ, գնդակներ (մակերևույթի վրա ունեն կիսագնդաձև խորուտներ, թռիչքի 
ժամանակ հետագծի կայունության ապահովման համար, մրցածաղերի գնդակներն 
ունենում են 46գ-ից ոչ ավելի քաշ և 41-ից 42,7մմ տրամագիծ) 

 

- սեղանի թենիսի (պինգ-պոնգի) համար նախատեսված գույք, ինչպես օրինակ` 
սեղաններ (ոտքերով կամ առանց), ձեռնաթիակներ, գնդակներ (գնդաձև, 
պատրաստվում են ցելուլոիդից, ունեն 2.5գ քաշ, 38մմ տրամագիծ, 11,43 սմ-ից 12,6 
մմ շրջանագծի երկարություն) և ցանցեր (ունեն 15,25 սմ բարձրություն և 183սմ 
լայնություն)   

- թենիսի (հիմնականում պատրաստվում են գրաքարից, մետաղից կամ 
ապակեթելքից, իսկ լարերը` ջիլերից կամ որպես կանոն, նեյլոնից), բադմինտոնի 
(փոքր և թեթև քան թենիսիը, փողերը բարակ են և տարբերվում են մեծ 
առաձգականությամբ) և համանման (օրինակ` գնդակ խաղալու համար, սկվոշի) 
ձեռնաթիակներ` լարերով կամ առանց դրանց 

32.30.15.630 և 32.30.15.650 ստորադիրքերի համար կիրառելի են 
32.30.15.600 ստորադիրքի պարզաբանումները` համապատասխան 
փոփոխություններով:    
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- գնդակներ (բացի գոլֆի և սեղանի թենիսի գնդակներից), ինչպես օրինակ` մեծ 
թենիսի (պատրաստված են ռետինից, ունեն հարթ, բրդե թելքերով մակերևույթ, 
մրցաշարերի համար նախատեսվածները կարող են ունենալ 6,35 սմ-ից 6,67 սմ 
տրամագիծ, 58,47գ առավելագույն և 56,70գ նվազագույն թույլատրելի քաշ), 
ֆուտբոլի, ռեգբիի և համանման գնդակներ (ներառյալ ֆուտբոլի գնդակի 
օդափուչիկներ և դրանց ծածկոցներ), ջրային պոլոյի (պատրաստված են փայտից, 
ունեն 8,5 սմ տրամագիծ, և մոտ 130 գ քաշ), բասկետբոլի և այլ փչովի գնդակներ, 
կրիկետի (ունեն մոտ 7 սմ տրամագիծ, 170 գ քաշ, հիմնիրանը պատրաստվում է 
մամլած քոլքից, սղոցուքից կամ խցանից և պատվում կաշվով) գնդակներ 

- հոկեյի մականներ, կրիկետի, լակրոսի զարկիչներ և այլն, «չիստերներ», հոկեյի 
տափօղակներ, «կուրլինգի» (շոտլանդական խաղ) համար 

- ցանցեր` տարբեր խաղերի համար (թենիսի, բադմինտոնի, վոլեյբոլի, ֆուտբոլի, 
բասկետբոլի և այլն) 

- սուսերամարտի գույք` մարզասուսերներ, սուսերներ և դրանց մասեր (օրինակ` 
սայրեր, կանգնակներ, երախակալներ և սայրերի ծայրակոներ կամ ներբաններ և 
այլն) 

- նետաձգության գույք, ինչպես օրինակ` աղեղներ, նետեր, թիրախներ 

- մանկական խաղահրապարակների սարքավորանք (օրինակ` ճոճանակներ, 
մանկական բլրակներ, ճոճափայտեր և այլն) 

- սպորտի և խաղերի համար պաշտպանական գույք, օրինակ` սուսերամարտի 
դիմակներ և կրծքապանակներ, արմնկապանակներ և ծնկապանակներ, կրիկետի 
զրահներ, փոքր վահաններ) 

- այլ գույք, ինչպես օրինակ` տախտակամածի թենիսի առարկաներ, նշանակետին 
նետելու օղակներ և դրանց համար նախատեսված գնդեր, անվաչմուշկային 
տախտակներ, ձեռնաթիակների սեղմակներ, կրիկետի մուրճիկներ և պոլոի 
մականներ, բումերանգներ, սառցի տապարներ, հրաձգության պնակաթիրախներ և 
դրանց նետիչներ, բոբսլեյի սայլակներ, տոբոգաններ և ձյան կամ սառուցի վրայով 
շարժվելու համար նախատեսված առանց շարժիչի համանման այլ միջոցներ  

- պոլոյի և կրիկետի գույք (բացի գնդակներից), ինչպես օրինակ` կրիկետի զարկիչներ 
(փայտի կարծր տեսակներից, 11 սմ առավելագույն լայնության և  96 սմ 
առավելագույն երկարության) և պոլոյի թակեր 

- լողավազաններ և թիավարման ջրանցքներ 
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Բացառվում է` 

- սպորտային պայուսակները և ձեռնաթիակների համար նախտեսված պատյանները 
(15.12.12) 

- մեծ թենիսի ձեռնաթիակի և այլ ձեռնաթիակների լարերը (32.99.59) 

- սպորտային պայուսակները (15.12.12) 

- սպորտային կոշիկները (15.20.2) 

- սպորտային ձեռնոցները (32.30.15) 

- մանածագործվածքից սպորտային հագուստը (14.19.12) 

- ֆուտբոլի և թենիսի գնդակների և այլնի արգելափակիչ ցանցերը և ցանցկեն 
պարկերը (13.94.12) 

- ձիավարների ձեռնափայտերը, ճիպոտները, մտրակները և համանման 
առարկաներն ու դրանց մասերը (32.99.21 և 32.99.22) 

- զվարճավայրերում կազմակերպվող խաղերի համար նախատեսված գույքը (32.40.4) 

32.30.15.100 Ձեռնոցներ, թաթմաններ, ձեռնոցներ բռնցքամարտի, կաշվից, սպորտային 
32.30.15.300 Գույք սպորտային, գոլֆի համար. մականներ, գնդակներ և պարագաներ գոլֆի, այլ 

32.30.15.500 Գույք սպորտային, սեղանի թենիսի համար 
32.30.15.600 Ձեռնաթիակներ թենիսի, բադմինտոնի համար և ձեռնաթիակներ համանման  
32.30.15.630 Ձեռնաթիակներ թենիսի համար 
32.30.15.650 Ձեռնաթիակներ բադմինտոնի համար և ձեռնաթիակներ համանման 
32.30.15.800 Գնդակներ սպորտային (բացի գոլֆի և սեղանի թենիսի գնդակներից) 
32.30.15.900 Գույք և սարքավորանք սպորտային, այլ, սպորտով զբաղվելու և բացօթյա  խաղերի 

համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.30.16 Ձկնորսական կարթեր և ձկնորսական այլ որսասարքեր. սպորտային 

ձկնորսության կամ ձկնորսության համար պարագաներ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ձկնորսական կեռիկներ բոլոր տիպի (օրինակ մեկ կամ մի քանի ատամներով) և 
չափի` որպես կանոն   պատրաստվում են պողպատից, սակայն կարող են պատվել 
անագապղինձով, անագով արծաթով կամ ոսկով  

- ձկնորսական ցանցեր, ցանցեր մլակներից և համանման ցանցեր` սովորաբար 
կազմված են մետաղալարով ագուցված կամ բռնակոթին ամրացված 
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մանածագործվածքի կամ թելքի ծակոտկեն ցանցերից  

-  ձկնորսական կարթեր և սարքեր` կարթերը կարող են լինել տարբեր չափերի, 
պատրաստվել տարբեր նյութերից (եղեգն, փայտ մետաղ, ապակեթելք, պլաստմասսա 
և այլն), լինել ամբողջական կամ տարանջատվող, սարքերի թվին են դասվում 
այնպիսի առարկաներ, ինչպես օրինակ` կոճեր և դրանց ագույցներ, արհեստական 
խայծեր (օրինակ` ոչ իսկական ձկնիկներ, միջատներ, որդեր) և այդպիսի խակծով 
կեռիկներ, փայլախայծեր, կարթաթելի (կոճի) նետման ագուցված սարքեր, լողաններ 
(խցանե, ապակե, փետրե և այլն), ներառյալ լուսավորվող լողաններ, գալարաձև 
շրջանակներ, ավտոմատացված կարթը քաշելու (ցնցելու) ավտոմատ 
սարքավորումներ, ագուցված ձկնորսական օղակներ (բացի թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարերից ագուցվածների), կարթին ամրացված շրջանակի մեջ 
տեղադրված սուզագնդիկներ և զանգակներ  

- որսորդական որոշ պարագաներ, ինչպես օրինակ` հրապուրաշվիկներ (թռչունների 
խայծեր) և հայելի-խայծեր 

 

Բացառվում է` 

- արհեստական թռչունների և թռչունների խրտվիլակների պատրաստման 
փետուրները (32.99.59) 

- ձկնորսական սարքերի չկերպափոխած մանվածքը, միաթելքը, թելերը, տրված 
երկարության բնական կամ արհեստական կարթաթելերը (13) 

- սպորտային պայուսակները և այլ տարողությունները (օրինակ` կարթերի համար 
նախատեսված արկղերը, որսապարկերը) (14.20.10, 13.91.19 և 15.12.12) 

- չագուցված օղակները (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- թակարդները, ծուղակները և այլն (դասակարգվում են ըստ կազմող նյութերի որից 
կազմված են) 

- պնակաթիրախները (32.30.15) 

32.30.16.300 Կարթեր ձկնորսական, կեռիկներ և կոճեր կարթաթելով 
32.30.16.500 Արտադրատեսակներ ցանցկեն ձկնորսական (սարքեր, թակարդներ, ցանցեր, 

թիթեռացանցեր և համանման ցանցեր) 
32.30.9 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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32.30.99 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.30.99.000 Սպորտային արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.4 Խաղեր և խաղալիքներ 
32.40 Խաղեր և խաղալիքներ 
32.40.1 Տիկնիկներ, խաղալիքներ կենդանիների կամ այլ էակների տեսքով, դրանց մասերը 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- տիկնիկներ, ինչպես նաև տիկնիկների հագուստ և պարագաներ 

- խաղալիքային կենդանիներ 

- անիվներով խաղալիքներ, նախատեսված երթևեկության համար, ներառյալ եռանիվ 
հեծանիվներ 

- խաղալիքային երաժշտական գործիքներ 

- դիմակահանդեսների, սեղանի կամ սրահային խաղերի համար նախատեսված 
արտադրատեսակներ 

- խաղաթղթեր 

- սեղանի թենիսի, մետաղադրամի նետմամբ աշխատող խաղերի, բիլիարդի 
սեղաններ, մոլախաղերի հատուկ սեղաններ, կեգելբանի ավոտամատ սարքավորանք 
և այլն 

- էլեկտրոնային խաղեր, տեսախաղեր, շախմատներ և այլն 

- փոքրաչափ մանրատիպարներ և համանման արտադրատեսակներ, էլեկտրական 
գնացքներ, շինարարական հավաքածուներ և այլն 

- գլուխկոտրուկներ և այլն 

- երեխաների, ինչպես նաև գեղազարդական (օրինակ` զարդասենյակի 
կահավորանքի տիկնիկներ, կախարդաիր-տիկնիկներ), մուլտֆիլմերում և 
տիկնիկային ներկայացումներում օգտագործվող տիկնիկներ, և գրոտեսկային 
տիկնիկներ` սովորաբար պատրաստվում են ռետինից, պլաստմասսայից, 
մանածագործվածքից, պարաֆինից, խեցեղենից, փայտից, ստվարաթղթից, 
թղթազանգվածից կամ այդ նյութերի համադրությունից, կարող են լինեն 
անդամաձույլ և ունենալ վերջույթների, գլխի և աչքերի, ինչպես նաև մարդու ձայնի 
վերարտադրման մեխանիզմներ և այլն, կարող են լինել հագուստով, ներառում են 
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նաև կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող խաղալիքներ, ներառյալ տիկնիկային 
թատրոնների բեմադրություններում օգտագործվող տիկնիկներ, տվյալ ենթակարգում 
ներառվող մասերը և պարագաներն են` գլուխներ, իրաններ, վերջույթներ, աչքեր, 
աչքերի շարժման մեխանիզմներ, ձայնի վերարտադրման և այլ մեխանիզմներ, 
կեղծամներ, տիկնիկների հագուստներ, կոշիկներ և գլխարկներ     

Բացառվում է` 

- հեծանիվները (30.92) 

-  ժողովրդական զբոսահանդեսների, դիմակահանդեսների և այլ 
զվարճահանդեսների համար նախատեսված ապրանքները (32.99) 

- չագուցված ապակե աչքերը (23.19.26) 

- տիկնիկներով ամրացված երաժշտական արկղիկները (32.20.15) 

- անագե զինվորիկները և համանման առարկաները (32.40.39) 

- տիկնիկամարդերը (մանեկենները) և ցուցափեղկերի ձևավորման ավտոմատները 
(32.99.59) 

32.40.11 Տիկնիկներ 
32.40.11.000 Տիկնիկներ 
32.40.12 Խաղալիքներ կենդանիների կամ այլ էակների տեսքով  
32.40.12.300 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, խցովի 
32.40.12.500 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  տարբեր 

նյութերից 
32.40.12.530 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  փայտե 
32.40.12.550 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  պլաստմասսե 
32.40.12.590 Խաղալիքներ, կենդանիներ կամ այլ էակներ պատկերող, ոչ խցովի,  այլ նյութերից 
32.40.13 Տիկնիկների մասեր և պարագաներ  
32.40.13.300 Հագուստ, կոշիկ և գլխարկներ, պարագաներ տիկնիկների համար, այլ 
32.40.13.500 Մասեր և պարագաներ տիկնիկների համար, միայն մարդկանց պատկերող,  

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.40.2 Խաղալիք գնացքներ և դրանց պարագաները. փոքրացված չափերով այլ 

մանրատիպարներ կամ մանկական կոնստրուկտորներ  
 
 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

 
- որպես կանոն մեխանիկական և էլեկտրական խաղալիքներ, այդ թվում` դրամի 
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խաղալիքային խնայատուփեր, նորածինների համար նախատեսված չխկչխկաններ, 
դուրս ցատկող պատկերներով արկղեր, խաղալիքային թատրոններ (պատկերներով), 
խաղալիքային ատրճանակներ և թնդանոթներ, հավաքովի խաղալիքներ 
(կոնստրուկտորներ, տնակներ և այլն), խաղալիքային ավտոմեքենաներ, գնացքներ 
(այդ թվում` էլեկտրական), ինքնաթիռներ, նավեր և այլն ու դրանց պարագաներ 
(օրինակ` երկաթգծեր, լուսազդանշաններ), ոչ էլեկտրական խաղալիքային 
շարժիչներ, խաղալիքային շոգեշարժիչներ և այլն, մանկական օդափուչիկներ և 
օդապարուկներ, անագե զինվորիկներ և համանման առարկաներ, խաղալիքաին 
զենք, խաղալիքային սպորտային սարքավորանք (լրակազմ և և առանձին), օրինակ` 
գոլֆի, թենիսի, նետաձգության, բիլիարդի լրակազմեր, բեյսբոլ զարկիչներ, կրիկետի 
գնդաթիակներ, հոկկեյի մականներ), խաղալիքային գործիքներ և գույք, մանկական 
սայլակներ, մանկական կինոսարքեր, կախարդական լապտերներ և այլն, 
խաղալիքային ակնոցներ, խաղալիքային երաժշտական գործիքներ (դաշնամուրներ, 
շեփորներ, թմբուկներ, գրամոֆոններ, շրթհարմոններ, ակորդեոններ, քսիլոֆոններ, 
երաժշտական տփիկներ և այլն), տիկնիկների համար տնակներ և կահույք, 
ներառյալ` անկողնային պարագաներ, տիկնիկների համար թեյի և սուրճի սպասք, 
խաղալիքային խանութներ և համանման առարկաներ, խաղալիքային ագարակներ և 
այլն,  խաղալիքային հաշվիչներ, խաղալիքային կարի մեքենաներ, խաղալիքային 
ժամացույցներ (ներառյալ ձեռքի), ճանաչողական խաղալիքներ (օրինակ` քիմիկոսի, 
տպագրիչի, դերձակի և հյուսողի հավաքածուներ), օղագոտիներ, ցատկապարաններ, 
հոլեր, գնդակներ, հիմնականում կտրելու և հավաքելու միջոցով խաղալիքների և 
նմուշօրինակների պատրաստման համար նախատեսված պատկերներ ունեցող 
գրքեր, շարժվող պատկերներով գրքեր (պայմանով, որ դրանք ունեն խաղալիքներին 
բնութագրական հատկություններ), խաղալիքային ապակե գնդիկներ, 
թվարկվածներից որոշները (խաղալիքային զենքեր, գործիքներ, այգեգորչծական 
գույք, անագե զինվորիկներ) հաճախ մատակարարվում են լրակազմերի տեսքով, 
որոշները (օրինակ` էլեկտրաարդուկներ, կարի մեքենաներ, երաժշտական գործիքներ 
և այլն) կարող են «օգտագործվել» սահմանափակ հնարավորություններով, 
իսկականների դրանք հիմնականում կարելի է տարբերել չափերով և սահմանափակ 
հնարավորություններով  

- փոքրացված մասշտաբի առարկաների նմուշներ և զվարճությունների համանման 
նմուշներ, ներառում են հիմնականում զվարճությունների նպատակներով 
օգտագործվող նմուշներ, օրինակ` նավակների, ինքնաթիռների, գնացքների, 
ավտոմեքենաների և այլնի գործող և մասշտաբային նմուշներ, այդպիսի նմուշների 
հավաքման նյութեր և մանրակներ, ինչպես նաև խոշորացված նմուշներ, նմուշներ` 
բնական չափերով, պայմանով որ դրանք օգտագործվում են զվարճությունների 
համար 
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- գլուխկոտրուկներ բոլոր տեսակների 

- երեխաների համար նախատեսված անիվներով խաղալիքներ` սովորաբար 
նախատեսված են ոտնակների, բռնակների կամ այլ պարզ սարքերի միջոցով 
երեխաների կողմից գործողության մեջ դնելու համար, որոշները կարող են 
նախատեսվել նաև այլ մարդու կողմից հրելու կամ քաշելու համար, կամ շարժվել 
շարժիչի միջոցով, ներառում են` մանկական եռանիվ հեծանիվներ և համանման 
առարկաներ, ինքնաշարժ, ոտնակների կամ բռնակների միջոցով գործողության մեջ 
դրվող անվավոր խաղալիքներ (կենդանիների տեսքով), ոտնակներով մեքենաներ, 
հաճախ սպորտային մեքենաների, «ջիպերի», բեռնատարների և այլնի (փոքրացված 
չափերով) տեսք ունեցող, ձեռքի լծակների միջոցով գործողության մեջ դրվող 
անվավոր խաղալիքներ, անվավոր այլ խաղալիքներ (մեխանիկական փոխանցման 
համակարգով չհանդերձված)` նախատեսված հրելու կամ քաշելու համար, շարժիչի 
միջոցով գործողության մեջ դրվող մանկական ավտոմեքենաներ 

- տիկնիկների սայլակներ, այդ թվում` ծալովի  

- տվյալ ենթակարգում թվարկված խաղալիքների` նույնականացվող մասեր և 
պարագաներ, այդ թվում` երաժշտական արկղիկների մեխանիզմներ (որոնք շնորհիվ 
ձևի, նյութի և պարզ կառուցվբածքի չեն կարող օգտագործվել 36.30.16.500 դիրքի 
երաժշտական արկղիկներում), փոքրացված չափի ներքին այրման մխոցային 
շարժիչները և համանման շարժիչները (օրինակ` ինքնաթիռների, նավերի և այլնի 
նմուշների համար, որոնք բնութագրվում են գլանների փոքր ծավալով և գլանների 
փոքր անվանական հզորությամբ, ցածր քաշով և փոքր չափերով)  

 

Բացառվում է` 

- 35.40.1 և 32.40.4 կարգերի գնդակները 

- 32.40.4 կարգին դասվող մրցողական խաղերի հավաքածուները (օրինակ` 
խաղալիքային հավաքածուներ, որոնց կազմության մեջ առկա են ակոսներով 
շարժվող մրցարշավի ավտոմեքենաներ և ճանապարհի պաստառ) 

- 30.92.10 կարգի հեծանիվները 

- եռանիվ հեծանիվների և անվավոր այլ խաղալիքների համար նախատեսված 
զանգակները (25.99.29) 

- ոչ երեխաների համար նախատեսված, անվավոր խաղալիքները, ինչպես նաև 
երեխաների համար նախատեսված, սակայն առանց անիվների խաղալիքները 
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(օրինակ` ձի - ճոճաթոռները) (32.40.39) 

- տիկնիկի մահճակալի համար օգտագործվող, սայլակների և տիկնիկների համար 
նախատեսված անկողնային պարագաները (32.40.39) 

- 27.11.1 կարգի էլեկտրաշարժիչները 

- 32.40.1 կարգի խաղալիքները 

- խաղալիքները, որոնք կառուցվածքով, ձևով կամ պատրաստման նյութով, 
նախատեսված են բացառապես կենդանիների համար, օրինակ` քրջակտոր «մկներ», 
արջառի կաշվից շինծու կիսակոշիկներ, պլաստմասսե ոսկորներ (դասակարգվում են 
համապատասխան խմբավորումներում) 

- մանկական օգտագործման համար նախատեսված ներկերը (20.30.23) 

- երեխաների համար նախատեսված սոսինձները, մածուկները, 
կավամոմազանգվածները (20.59.52) 

- զանգակները, կոչնազանգերը և համանման առարկաները (25.99.29) 

- խաղաթղթային խաղերը (32.40.41) 

- թղթե գլխարկները, փոքրիկ շվոցները, դիմակները, դնովի քթերը և համանման 
արտադրատեսակները (32.99.51) 

- մանկական գունավոր մատիտները և գունամատիտային ներկերը (32.99.15) 

- գրաքարի և կավճի տախտակները (32.99.19) 

32.40.20 Խաղալիք գնացքներ և դրանց պարագաները. փոքրացված չափերով այլ 
մանրանմուշներ կամ մանկական կոնստրուկտորներ, շինարարական 
հավաքածուներ 

32.40.20.300 Գնացքներ էլեկտրական (ներառյալ երկաթգծեր, լուսանշանորդներ և այլ 
պարագաներ) 

32.40.20.500 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի (բացի 
էլեկտրական գնացքներից) 

32.40.20.550 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի (բացի 
էլեկտրական գնացքներից), պլաստմասսե 

32.40.20.590 Հավաքածուներ նմուշների հավաքման համար, փոքրացված չափերի, այլ նյութերից 
32.40.20.900 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ, կոնստրուկտավորման համար 

32.40.20.930 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ կոնստրուկտավորման համար, 
փայտե 

32.40.20.950 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ կոնստրուկտավորման համար, 
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պլաստմասսե 

32.40.20.990 Հավաքածուներ շինարարական այլ և խաղալիքներ, կոնստրուկտավորման համար, 
այլ նյութերից 

32.40.3 Այլ խաղալիքներ, ներառյալ երաժշտական խաղալիք գործիքները 
32.40.31 Անիվներով խաղալիքներ նախատեսված երեխաներին զբոսանքի տանելու 

համար. սայլակներ տիկնիկների համար 
32.40.31.300 Սայլակներ տիկնիկների համար 
32.40.31.500 Խաղալիքներ անիվներով, նախատեսված երեխաներին զբոսանքի տանելու  համար 
32.40.32 Գլուխկոտրուկներ 
32.40.32.500 Խաղեր-գլուխկոտրուկներ, փայտե  
32.40.32.900 Խաղեր-գլուխկոտրուկներ, այլ նյութերից 
32.40.39 Խաղեր և խաղալիքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.40.39.100 Գործիքներ և սարքավորումներ երաժշտական խաղալիքային 
32.40.39.300 Խաղալիքների հավաքածուներ կամ լրակազմեր,  չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում  
32.40.39.400 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով 
32.40.39.430 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով, պլաստմասսե 
32.40.39.490 Խաղալիքներ և նմուշներ ներկառուցված շարժիչով, այլ 
32.40.39.500 Զենք խաղալիքային  
32.40.39.600 Խաղալիքներ տարբեր պլաստմասսե, ռետինից և մանածագործվածքային նյութերից 

32.40.39.630 Խաղալիքներ տարբեր, պլաստմասսե 
32.40.39.650 Խաղալիքներ տարբեր, ռետինից 
32.40.39.670 Խաղալիքներ տարբեր, մանածագործվածքային նյութերից 
32.40.39.700 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից և այլ նյութերից (բացի պլաստմասսայից, ռետինից 

և մանածագործվածքային նյութերից)  
32.40.39.730 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից. ձուլածո մանրանմուշներ  
32.40.39.750 Խաղալիքներ տարբեր, մետաղից, այլ 
32.40.39.790 Խաղալիքներ տարբեր, այլ նյութերից (բացի պլաստմասսայից, ռետինից և 

մանածագործվածքային նյութերից) 
32.40.4 Այլ խաղեր 
32.40.41 Խաղաթղթեր  
32.40.41.000 Խաղաթղթեր  
32.40.42 Բիլիարդի համար առարկաներ և պարագաներ, հանդեսների, սրահային կամ 

սեղանի խաղերի համար արտադրատեսակներ. մետաղադրամով կամ 
մետաղանիշով գործարկվող այլ խաղեր 

32.40.42.000 Բիլիարդի համար առարկաներ և պարագաներ, հանդեսների, սրահային կամ 
սեղանի խաղերի համար արտադրատեսակներ. մետաղադրամով կամ մետաղանիշով 
գործարկվող այլ խաղեր 

32.40.9 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
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32.40.99 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.40.99.000 Խաղերի և խաղալիքների արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, 
իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.5 Բժշկական ու ատամնաբուժական գործիքներ և պարագաներ 
32.50 Բժշկական ու ատամնաբուժական գործիքներ և պարագաներ 
32.50.1 Բժշկական, վիրաբուժական և ատամնաբուժական գործիքներ և հարմարանքներ 

 
Տվյալ կարգը ներառում է` 

- սարքավորումներ, սարքեր և հարմարանքներ, որոնք մեծամասամբ օգտագործվում 
են միայն մասնագիտական գործում (օրինակ` բժիշկների, վիրաբույժների, 
ատամնաբույժների, անասնաբույժների, մանկաբարձների կողմից) հիվանդության 
ախտորոշման, նախապահպանության կամ բուժման, կամ վիրահատության համար և 
այլն, սարքեր և հարմարանքներ անատոմիական աշխատանքների և դիահերձման 
համար, սարքեր և հարմարանքներ ատամնաբուժական լաբորատորիաների համար, 
մասնագիտացված չափիչ սարքեր կիրառվող բացառապես մասնագիտական գործում 
(օրինակ` ցեֆալոմետրեր, ուղեղային վնասվածքների չափակարկիններ, 
մանկաբարձական կոնքաչափեր) և այլն  

- սարքավորումներ` հիմնված ռենտգենյան, ինչպես նաև ալֆա, բետա կամ գամմա 
ճառագայթման վրա, օգտագործվող ոչ միայն բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում, այլ նաև արդյունաբերական 
նպատակների համար, գործիքներ և հարմարանքներ` լազերային կամ այլ լույսի կամ 
գործընթացների օգտագործմամբ (ֆոտոնների փնջերի կիրառմամբ) և 
անդրաձայնային սարքեր և հարմարանքներ: 

Բժկությունում կամ վիրաբուժությունում օգտագործվող սարքերից շատերն, ըստ 
էության հանդիսանում են սովորական ձեռքի գործիքներ (օրինակ` մուրճեր, 
ատամնատեխնիկական մուրճեր, սղոցներ, դուրեր, փորակավոր (կիսակլոր) դուրեր, 
ունելի, աքցաններ, մածկաթիակներ և այլն) կամ դանակավոր արտադրատեակներ 
(մկրատներ, դանակներ և այլն): Այդ արտադրատեսակները դասակարգվում են տվյալ 
դասում, եթե դրանք հստակ նույնականացվում են որպես բժշկական կամ 
վիրաբուժական կիրառման համար նախատեսված արտադրատեսակներ, դրանց 
հատուկ ձևի, մանրէազերծման հեշտության, պատրասման լավ որակի, դրանց 
կազմության մեջ մտնող մետաղների բնույթի կամ լրակազմության (հաճախ 
փաթեթավորվում են կոնկրետ աշխատանքի համար գործիքների հավաքածու 
պարունակող արկղերում կամ բոքսերում` ծննդաբերության, դիահերձման, 
գինեկոլոգիայի, աչքի կամ ականջի վիրաբուժության, անասնաբուժական 
հավաքածուներ` ծննդի համար և այլն): Գործիքները և հարմարանքները կարող են 
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պատրաստվել ցանկացած նյութից (ներառյալ ազնիվ մետաղները), հանդերձվել 
օպտիկական սարքավորումներով, դրանցում կարող է օգտագործվել նաև 
էլեկտրականություն` որպես շարժիչ ուժ, կամ փոխանցման համար, կամ 
նախապահպանության, բուժական կամ ախտորոշման գործոն:  

 

Բացառվում է`  

- բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական, անասնաբուժական կահույքը 
(32.50.30) 

- հաշմանդամների սայլակները (30.92.20) 

- բժշկական և անասնաբուժական ջերմաչափերը (32.50.13) 

- լաբորատորիաներում օգտագործվող սարքերը և սարքավորումները, արյան, 
հյուսվածքների հեղուկների, մեզի և այլնի անալիզի համար (26.51.53) 

- մանրադիտակները (26.70.22) 

- ակնոցները, ներառյալ կանոնավորման և պաշտպանիչ ակնոցները (32.50.4) 

- լուսանկարչական խցիկները (26.70.1), եթե դրանք մշտապես տեղակայված չեն 
26.60.1 դասի սարքերում կամ հարմարանքներում 

- վիրաբուժական կարի համար մանրէազերծված աղելարը և այլ մանրեազերծված 
նյութերը, մանրէազերծված թերթերը և մանրէազերծված թերթավոր վիրախծուծները 
(21.20.24) 

- լաբորատոր, դեղագործական կամ հիգիենիկ ապակե արտադրատեսակները 
(23.19.23) 

- ոչ ազնիվ մետաղներից սանիտարական սարքավորանքը (25.99.11) 

- ձեռնեղունգների ստածման և ոտքերի մատների հարդարման հավաքածուները և 
գործիքները (25.71.13) 

- տրիխինոսկոպները (օպտիկական սարքեր` խոզի մսի հետազոտության համար) 
(26.70.22) 

- գործիքները, որոնք հավասարապես օգտագործվում են անասնաբուժական 
վիրաբուժությունում և դարբինների կողմից (օրինակ` խարտոցներ սմբակների 
առաջնային մասերի համար, մկրատներ` եղունգների կամ սմբակների համար, 
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դանակներ կտրման համար, աքցաններ, նրբունելիներ, մուրճեր և այլն), խոշոր 
եղջերավոր անասունի խարանման համար (դրոշմակներ, արդուկներ սմբակների 
կեղևի շիկափափկացման համար և այլն) և կտրման համար գործիքները (25.73.30) 

32.50.11 Ատամնաբուժությունում օգտագործվող գործիքներ և սարքավորանք 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- դիմակներ և ատամնաբուժական անալգետիկ այլ սարքեր 

- պաշտպանիչ ծայրոցներ (միմյանց միացված կամ չմիացված) վիրաբույժի մատների 
համար, բերանաընդարձակիչներ, ռետրակտորներ այտերի և շուրթերի համար, 
թիակներ լեզվի հեռվում պահելու համար, բռնակներ  

- նրբունելիներ բոլոր տեսակների, էլևատորներ, աքցաններ բոլոր տեսակների 
(ատամների հեռացման, ցցված ատամների հավասարեցման համար), ատամների 
ֆրեզներ (պատռման, վիրակապման, ատամնալցման, ճզմման և այլնի համար), 
աքցաններ ատամների արմատների հեռացման համար 

- գործիքներ նյարդերի մշակման համար (լուծամղիչներ նյարդերի և այլնի համար, 
կեռիկներ նյարդերի համար, ասեղներ նյարդերի համար, հարմարանքներ նյարդերի 
փնտրման համար և այլն) 

- կծաքցաններ և ընդարձակիչներ ոսկորների, դուրեր ճոռերով և 
ատամնատեխնիկական մուրճիկներ ծնոտների և վերին ծնոտային խոռոչի 
մասնակտրման, ռասպատորներ, հերձակներ, հատուկ դանակներ և մկրատներ, 
հատուկ նրբունելիներ (ատամնաբույժի), «էքսկավատորներ» և զննաձողեր 

- հատուկ գործիքներ լնդերի և խորշիկների մաքրման համար, գործիքներ 
ատամնաքարի հեռացման, քերակներ և դուրեր ատամի արծնածածկի համար 

- տարբեր զննաձողեր, ասեղներ (թարախուտի համար, ենթամաշկային, կարերի 
համար և այլն), բռնիչներ բամբակե և ձողերի վրա վիրախծուծների համար, 
ինսուֆֆլյատորներ, ատամնաբուժական հայելիներ 

- գործիքներ` ոսկու լցափակման համար (խցաններ, ատամնատեխնիկական 
մուրճիկներ և այլն), գործիքներ ատամնալցման համար (մածկաթիակներ ցեմենտի 
կամ խեժի համար, խցաններ ատամնատեխնիկական մուրճիկներ սնդկահալվածքի 
համար, գործիքներ սնդկահալվածքի ատամնախոռոչի ներսը մտցնելու համար և 
այլն), դրոշմվածքի գդալներ 

- ատամի շաղափներ, սկավառակներ և խոզանակներ` հատուկ նախատեսված 
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ատամնաբուժական շաղափամեքենայի շարժիչի հետ օգտագործման համար 

- ոսկրաբուժական ատամնաբուժությունում օգտագործվող գործիքներ (դանակներ, 
մածկաթիակներ և կաղապարման այլ գործիքներ, տարբեր ունելիներ և նրբունելիներ 
(սեղմիչների և շապիկների ամրացման, ելուստների կտրման համար և այլն)), 
սղոցներ, մկրատներ, ատամնատեխնիկական մուրճիկներ, ընդարձակիչներ, դուրեր, 
քերակներ, ֆինիր-շաղափներ, սարքավորումներ մետաղի կաղապարման համար 
(նախատեսված հարվածների միջոցով ատամների մետաղական շապիկների 
պատրաստման համար))  

- շարժիչներ ատամնաբուժական շաղափամեքենաների համար` առանձին հիմքի վրա 
տեղադրված դարձկեն կտրիչակալով, նախատեսված պատին կամ լրակազմ 
ատամնաբուժական սարքավորանքին տեղակայելու համար  

- լրակազմ ատամնաբուժական սարքավորանք (անշարժ կամ շարժական)` հիմնական 
գլխավոր բաղկացուցիչներն են` շրջանակ, կրող ճնշակ, տրանսֆորմատոր, 
կառավարման պուլտ և այլ էլեկտրական սարքեր, սարքավորանքի վրա տեղադրվում 
են նաև դարձկեն կտրիչակալով ատամնաբուժական շաղափամեքենաներ, թքաման 
և բերանի ողողման սարքավորում, էլեկտրատաքացուցիչ, տաք օդի ինսուֆֆլյատոր, 
հեղուկացիր, գործիքների արկղ (կատտերիզացման համար), ցրված լուսավորություն, 
անստվեր լամպ, օդափոխիչ, էլեկտրաջերմաբուժական սարք, ռենտգենյան սարք և 
այլն, որոշները նախատեսված են հղկիչ նյութերի (սովորաբար ալյումինի օքսիդի) 
հետ աշխատանքի համար (շաղափի փոխարեն), հղկանյութերը սովորաբար 
ատամներին են քսվում խտացրած գազով (օրինակ` ածխածնի երկօքսիդով)  

- թքամաններ և լվացաթասեր բերանի համար` հիմքի, կանգնակի կամ դարձյակի 
վրա, սովորաբար համակցվում են տաք ջրի աղբյուրի և տաք ջրի սրսկիչի հետ  

- ատամնաբուժական բազկաթոռներ` ատամնաբուժական սարքավորանք և 
ատամնաբուժական այլ հարմարանքներ պարունակող  

 

Բացառվում է` 

- ընդհանուր նշանակության գործիքները և այլ արտադրատեսակները (վառարաններ, 
ձուլման կաղապարներ, զոդիչներ, հալման համար կոնքեր և այլն) (դասակարգվում 
են համապատասխան խմբավորումներում) 

- ատամնաբուժական հարմարանքներ չպարունակող ատամնաբուժական 
բազկաթոռները (դասակարգվում են 32.50.30 դիրքում (անկախ նրանից դրանք 
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հանդերձված են լուսավորման սարքվածքներով թե ոչ))  

- լրակազմ ատամնաբուժական սարքավորանքի առանձին առարկաները, եթե դրանք 
ներկայացված են առանձին (դասակարգվում են համապատասխան 
խմբավորումներում (օրինակ` ռենտգենյան սարքերը` 26.60.11)) 

32.50.11.300 Շաղափամեքենաներ ատամնաբուժական 
32.50.11.500 Գործիքներ և հարմարանքներ, կիրառվող ատամնաբուժությունում (բացի 

շաղափամեքենաներից)  
32.50.12 Բժշկական, վիրաբուժական կամ լաբարոտարական սարքավորանք 

մանրէազերծման համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- մանրէազերծիչներ` սովորաբար գոլորշով, եռացող ջրով կամ տաք օդով ջեռուցվող 
տարողություններ կամ խցիկներ որոնցում մանրէազերծման ենթակա 
արտադրատեսակներ կամ նյութերը որոշակի ժամանակ պահվում են բարձր 
ջերմաստիճանի տակ` մանրէների ոչնչացման և այլնի համար (առանց այդ 
արտադրատեսակների կամ նյութերի կազմության կամ ֆիզիկական վիճակի 
փոփոխության), կազմված են խորշերից, որոնցում բժշկական և վիրաբուժական 
գործիքները, բամբակը, կլանիչ ծվատուքները և վիրակապական այլ նյութերը 
ենթարկվում են 100OC-ից բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության 
(միկրոօրգանիզմների քայքայման համար), սովորաբար ունենում են հիմքի վրա 
տեղադրված և ներսում հանովի ցանցեր պարունակող զուգահեռանիստի, գլանի, 
պահարանի և այլնի ձև, բեռնարկղը պատրաստվում է պողպատից կամ ալյումինից և 
պատված է մեկուսիչ նյութով, դռնակները կարող են հանդերձվել դիտման 
ապակիներով, տաքացվում են սպիրտի, նավթամթերքի, գազի կամ 
էլեկտրականության միջոցով, կախված հարմարանքի կառուցվածքից 
մանրաէազերծումը կատարվում է եռացող ջրի (լոգարան), ճնշման տակ գտնվող 
գոլորշու (անկլավ) կամ տաք չոր օդի (վառարան) միջոցով, որպես սարքավորանք 
կիրառվում են բժշկական հաստատություններում  

32.50.12.000 Բժշկական, վիրաբուժական կամ լաբարոտարական սարքավորանք մանրէազերծման 
համար 

32.50.13 Ներարկիչներ, ասեղներ, փողաձողեր, կանյուլներ և այլն. ակնաբուժական և այլ 
գործիքներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ասեղներ (կարերի, անոթակապերի, պատվաստման, արյան անալիզի համար, 
ենթամաշկային ասեղներ և այլն) 
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- նշտարներ (պատվաստման, արյունառության համար և այլն) 

- հերյուններ (պունկցիաների համար) (լեղապարկի, ընդհանուր նշանակության և 
այլն) 

- վիրաբուժական դանակներ և հերձադանակներ բոլոր տեսակների 

- զոնդեր (շագանակագեղձի,միզապարկի, միզանցքի և այլնի համար) 

- հայելիներ (քթի, բերանի, կոկորդի, ուղիղ աղիքի, հեշտոցի և այլնի համար) 

- հայելիներ և անդրադարձիչներ (աչքի, կոկորդի, ականջների և այլնի հետազոտման 
համար) 

- մկրատներ, ունելիներ, աքցաններ, դուրեր, փողրակային (կիսակլոր) դուրեր, 
ատամնատեխնիկական մուրճիկներ, սղոցներ, քերակներ, մածկաթիակներ 

- փողակներ, փողաձողեր, շնչեղացման խողովակներ և այլն 

- խարաններ (ջերմախարաններ, գալվանախարաններ, միկրոխարաններ և այլն) 

- նրբունելիներ, բռնիչներ վիրակապման նյութերի, խծուծների, սպունգների կամ 
ասեղների (ներառյալ ռադիումային ասեղների բռնիչներ) համար 

- ռետրակտորներ (շուրթերի, ծնոտի, որովայնի կեռիկներ, կեռիկներ նշագեղձերի 
համար, լյարդի հայելիներ և այլն) 

- ընդարձակիչներ (կոկորդի, միզանցքի, կերակրափողի և այլնի համար) 

- բռնակներ (կարերի և այլնի համար) 

- ներարկիչներ (ապակե, մետաղական, ապակուց և մետաղից, պլաստմասսայից և 
այլն) բոլոր տեսակների` օրինակ ներարկման, պունկցիոն, արտածծման (պոմպով 
կամ առանց պոմպի), անզգայացման, ցնցուղման, վերքերի լվացման համար, 
աչքերի, ականջների, կոկորդի, արգանդի համար, գինեկոլոգիական և այլն 

- ընդհանուր նշանակության անասնաբուժական գործիքներ (օրինակ` ասեղներ, 
նշտարներ, հերյուններ, հերձադանակներ, հայելիներ, զոնդեր, մկրատներ, ունելիներ, 
մուրճիկներ, քերագդալներ, ռետրակտորներ, ներարկիչներ)  

- անասնաբուժական հատուկ գործիքներ և հարմարանքներ, օրինակ` 
ակնադիտակներ, կոպերի ընդլայնիչներ, կոկորդադիտակներ, լսափողակներ, 
ունելիներ, պտղահատեր 
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- անասնաբուժական ատամնատեխնիկական գործիքներ 

- անասնաբուժական գործիքներ և հարմարանքներ կորզման համար` օրինակ` 
կրծքապտուկների ընդարձակիչներ և պունկցիոն զոնդեր (կովերի պտուկների 
բացման համար), հարմարանքներ կովերի հետծննդաբերական նեխավարակման 
կամ ստինքաբորբի բուժման համար 

- անասնաբուժական գործիքներ և հարմարանքներ ամորձատման համար, օրինակ` 
գործիքներ սերմնաթելիկների ճզմման համար, սոսնձատեղեր և սեղմակներ 
ամորձատման համար (արուների սերմնագեղձերի ապաճման առաջացման համար), 
պրկիչներ և ունելիներ ամորձատման համար, օվարիոտոմներ և այլն, 

- անասնաբուժական գործիքներ և հարմարանքներ ծննդաբերության համար` հատուկ 
մանկաբարձական թոկեր, կապվող փոկեր, գլխի ֆիքսման հարմարանքներ, 
ունելիներ և կեռեր, մեխանիկական հարմարանքներ հորթերի համար և այլն 

- անասնաբուժական այլ գործիքներ` արհեստական բեղմնավորման սարքեր, 
հարմարանքներ պոչի ամրացման, կոտոշների կտրման համար, հեղուկացիրներ 
կենդանիների շնչառական, մարսողական, միզածոր, սեռական և այլ օրգանների 
հիվանդությունների բուժման համար, հատուկ ղեկավարող սարքեր (վիրահատության 
ժամանակ կենդանիների շարժման կանխման համար (բերանի ընդարձակիչներ, 
կապանքներ և այլն)), հատուկ ներարկիչներ դեղի ներարկման համար և 
անզգայացման պատրաստուկներով կամ դեղով (իմունային շիճուկներ, 
պատվաստուկներ և այլն) լցված ներարկիչներ ազատ տեղաշարժվող կենդանիներին 
հեռակա (դիստանցիոն) ներարկելու համար (օրինակ` սեղմված գազով աշխատող 
ատրճանակի օգնությամբ), հարմարանքներ հաբերի տրման համար, հատուկ 
միջոցներ դեղաքանակի կուլ տալու համար, կեռեր ձիու սմբակների ճաքերի համար 
(սմբակի ճաքերի փակման համար), ներդիտական գործիքներ ճտերի սեռի որոշման 
համար և այլն  

- ներարկիչներ բոլոր տեսակների (ասեղներով կամ առանց ասեղների) (տես 32.50.13 
դիրքի պարզաբանումները) 

- ասեղներ մետաղական խողովակավոր (տես 32.50.13 դիրքի պարզաբանումները)  

 

Բացառվում է` 

- կարեր դնելու համար ասեղները (32.50.13.170) 

32.50.13.100 Ներարկիչներ, ասեղներ, փողաձողեր, փողակներ և գործիքներ համանման, 
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կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ 
անասնաբուժությունում  

32.50.13.110 Ներարկիչներ, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

32.50.13.130 Ասեղներ խողովակավոր, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

32.50.13.150 Ասեղներ կարեր դնելու համար, կիրառվող բժշկությունում, վիրաբուժությունում, 
ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

32.50.13.170 Ասեղներ (բացի ասեղներից խողովակավոր մետաղական կամ կարեր դնելու համար), 
ձողախողովակներ, փողակներ և գործիքներ համանման, կիրառվող բժշկությունում, 
վիրաբուժությունում, ատամնաբուժությունում կամ անասնաբուժությունում  

32.50.13.200 Սարքեր և սարքվածքներ ակնաբուժական  
32.50.13.300 Ներդիտակներ, սարքեր և սարքավորանք արյան ճնշման չափման համար  
32.50.13.330 Սարքեր և սարքավորանք արյան ճնշման չափման համար (ներառյալ 

զարկերակաճնշաչափեր, տենզիոչափեր և տատանաչափեր) 
32.50.13.350 Ներդիտակներ  
32.50.13.500 Սարքավորանք հեմոդիալիզային և էլեկտրաջերմաբուժական  
32.50.13.530 Սարքավորանք հեմոդիալիզային 
32.50.13.550 Սարքավորանք էլեկտրաջերմաբուժական (անդրաձայնային և այլ) 
32.50.13.600 Սարքավորանք և սարքավորումներ արյան փոխներարկման և անզգայացման համար  

32.50.13.630 Սարքավորանք արյան փոխներարկման համար  
32.50.13.650 Սարքավորանք և սարքավորումներ անզգայացման համար 
32.50.13.700 Լիթոտրիպտորներ անդրաձայնային, սարքվածքներ նյարդային խթանման համար, 

սարքեր և սարքավորումներ, այլ  
32.50.13.730 Լիթոտրիպտորներ անդրաձայնային  
32.50.13.790 Սարքավորումներ նյարդային խթանման համար, սարքեր և սարքվածքներ, այլ  
32.50.2 Բուժական գործիքներ և սարքավորանք. պարագաներ, պրոթեզներ և օրթոպեդիկ 

հարմարանքներ 
32.50.21 Բուժական գործիքներ և սարքավորանք. արհեստական շնչառության 

սարքավորանք 
 
Տվյալ ենթադիրքը ներառում է` 

- հարմարանքներ մեքենաբուժության համար` կիրառվում են հիմնականում հոդերի 
կամ մկանների հիվանդությունների բուժման համար (տարբեր շարժումների 
մեխանիկական վերարտադրման միջոցով), բուժումը սովորաբար իրականացվում է 
բժշկական հսկողությամբ (ինչով տարբերվում են տանը կամ հատուկ կահավորված 
տարածքներում մարմնամարզական կամ բժշկական վարժությունների համար 
նախատեսված սովորական սարքավորումներից (օրինակ` ընդարձակիչներ ճկուն 
մալուխից կամ հարմարանքներ վարժությունների համար, «թիավարման» 
մեքենաներ` թիավարման շարժումների վերարտադրման համար, անշարժ միանիվ 
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հեծանիվներ` մարզական նպատակների կամ ոտքի մկանների զարգացման համար)), 
ներառվում են նաև դաստակի պտտական շարժումների, մատների վերականգնման, 
ոտնաթաթերի պտտական շարժումների (այդ երեք տիպերի սարքերը հիմնականում 
կազմված են լծակների հետ կապված բռնիչներից, կարգավորվող հակակշիռներից, 
անդամների պահման սարքվածքներից և ամբողջը միասին տեղադրված է հիմքի 
վրա), ծնկների և ազդրերի միաժամանակյա ծալքի և ձգման, իրանի 
վարժությունների, քայլելքի վարժությունների (կազմված են երկատված 
հենարաններով շրջանակից և անիվներին տեղադրված ձեռքի բռնիչներից), 
շրջանառության բարելավման, սրտամկանների զորեղացման և ստորին 
վերջույթների վերականգնման (կազմված են շրջանակին ամրացված անանիվ 
հեծանիվից, որը կարելի է ղեկավարել ոտնակների միջոցով (երբ հաճախորդը նստած 
է կամ պառկած)), ուժային ղեկավարմամբ համապիտանի տիպի (որոնք 
փոխարինովի հարմարանքների կիրառման միջոցով կարող են կիրառվել բազմաթիվ 
մեքենաբուժական նպատակների համար (օրինակ` պարանոցի, ուսի, արմնկի, 
դաստակի, մատների, ազդրի, ծնկի և այլն հոդերի կամ մկանների 
հիվանդությունների բուժման համար)) մեխանիկական սարքերը (նույնիսկ եթե դրանք 
պարունակում են համեմատաբար պարզ մեխանիկական հարմարանքներ, ինչպես 
օրինակ` զսպանակներ, անիվներ, փոկանիվներ և այլն) 

- սարքեր մարմնի մասերի մերսման համար (փորի, ոտնաթաթերի, ոտքերի, մեջքի, 
ձեռքի և թևքի արմունկների, դեմքի և այլն), սովորաբար աշխատում են շփման, 
թրթռման և այլնի միջոցով, կարող են ունենալ ձեռքի կամ ուժային կառավարում, կամ 
լինել էլեկտրամեխանիկական թրթռամերսման հարմարանքի (ներկառուցված 
շարժիչով) տիպի (վերջինս կարող է պարունակել ազդեցության տարբեր 
եղանակների կիրառման համար նախատեսված փոխարինովի լրացուցիչ 
հարմարանքներ` խոզանակներ, սպունգներ, հարթ կամ ատամնավոր սկավառակներ 
և այլն (սովորաբար ռետինե)), ներառվում են նաև պարզ ռետինե գլանիկները և 
մերսման համանման հարմարանքները, ջրի գործողությամբ (որը բաշխվում է կրծքին 
տեղակայվող և կաղապարի մեջ գտնվող ոչ մեծ ծայրապանակների միջով) կրծքի 
մերսման հարմարանքները, ինչպես նաև պառկելավերքերի նախապահպանության 
կամ բուժման համար նախատեսված ներքնակները (հաճախորդի պառկելու տեղերի 
մշտական փոփոխման, ինչպես նաև անկենդանացման ենթակա հյուսվածքների 
մակերևութային մերսողական ազդեցության ենթարկման միջոցով) 

- սարքեր հոգեբանական ունակությունների ստուգման համար` կիրառվում են 
բժիշկների և այլնի կողմից` անդրազդական գործողությունների արագության, 
շարժման համաձայնեցվածության և այլ ֆիզիկական կամ հոգեբանական 
հակազդեցությունների հետազոտման համար, կիրառվում են մասնավորապես այն 
անձանց թեստավորման համար, որոնց զբաղմունքները պահանջում են հատուկ 
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ունակություններ (օդաչուներ, վարորդներ և այլն) կամ երեխաների կրթական կամ 
մասնագիտական հակումների և ունակությունների թեստավորման համար, 
ներառվում են ձեռքի մեխանիկական ունակությունների կամ ճարտարության 
փորձարկման հարմարանքները, փոփոխվող արագությամբ և հանկարծակի 
կանգառով պտտական նստելատեղերը (օդաչուների հակազդեցության փորձարկման 
համար) և այլն, ինչպես նաև թվարկված սարքերի մասերը, մանրակները և 
պարագաները 

- օզոնային թերապիայի սարքեր` օգտագործվում են շնչառական հիվանդությունների` 
օզոնով (սովորաբար ներշնչվող) բուժման համար 

- թթվածնային թերապիայի, արհեստական շնչառության և այլ թերապևտիկ 
շնչառական սարքեր` օգտագործվում են խեղդվելու, մահացու էլեկտրական 
վնասվածքների, սուր թունավորումների (օրինակ` ածխածնի օքսիդով), 
ետվիրահատական շոկի, մանկական կաթվածի (պոլիոմիելիտ), սուր ասթմայի, 
թոքերի անբավարար զարգացման դեպքերում, թույլ նորածինների համար և այլն, 
այդ սարքերի թվին են դասվում` արհեստական շնչառության (ձեռքի մեթոդների 
փոխարեն օգտագործվող) հարմարանքները (օրինակ` տատանողական շարժման, 
հարկադրական ներշնչման և այլնի միջոցով հիվանդի կրծքավանդակին ճնշում 
առաջացնող մեխանիկական սարքավորումները), թթվածնային սարքերը (գործում են 
դիմակի կամ հիվանդի մահճակալի մոտ տեղադրված թափանցիկ պլաստմասսե 
վրանի շնչադիմակային խցիկի միջոցով թթվածնի կամ թթվածնի և ածխածնի 
երկօքսիդի խառնուրդի ներշնչման եղանակով), սարքեր, որոնք անվանվում են նաև 
«երկաթե թոքեր» և այլն (ըստ էության կազմված են հիվանդի մարմնի (ընդ որում 
գլուխը մնում է դրսում) ընդունման համար նախատեսված (երկաթից փայտից կամ 
ապակեթելքից պատրաստված կամ առնվազն միայն կրծքավանդակի ծածկման 
համար թափանցիկ պլաստմասսե) խցիկից, անկախ սարքվածքից (օդի արտածծման 
համակարգ և վթարային օդափքային սարքավորում (որը կարող է ունենալ ձեռքի կամ 
ուժային կառավարում) պարունակող), հաստ ջրանթափանց խողովակից (միացնում է 
օդափքային համակարգը և խցիկը)), նկարագրված սարքերից որոշները (հատկապես 
թթվածնային վրանները), կարող են կիրառվել օդակախույթների ներածման համար 
(ընդ որում, հիվանդը միաժամանակ ընդունում է թթվածնի ինհալացիա և 
միկրոհեղուկացրի միջոցով նրբամանրած դեղը)  

- օդակախույթային թերապիայի սարքեր` օգտագործվում են ականջի, կոկորդի և քթի, 
թոքերի, մաշկային, գինեկոլոգիական և այլ հիվանդությունների բուժման նպատակով 
թերապևտիկ ազդանյութի տրման համար (տարբեր բժշկական լուծույթների 
(հորմոնների, վիտամինների, հակամանրէների, բրոնխների ընդարձակման 
պատրաստուկների, եթերայուղերի և այլն) մշուշի տեսքով ցրմամբ (փոշիացմամբ)), 
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որոշները հանդիսանում են անհատական (փոշարարներ) հարմարանքներ և 
նախատեսված են թթվածնով կամ սեղմված օդով գլանանոթներին միացման, կամ 
թթվածնային վրաններում տեղադրման համար, մյուսները պատկանում են 
օդակախույթային գեներատորների (ընդունող բժիշկների կամ հիվանդանոցների 
համար) տիպին (կազմված են շարժիչ-ճնշակի բլոկ, չափիչ սարքեր, գեներատոր և 
տարբեր կիրառական սարքավորումներ (դիմակներ, քթի, այտի, գինեկոլոգիական և 
այլ ծայրապանակներ) պարունակող պահարանից), ներառվում են նաև թվարկված 
սարքերի մասերը, մանրակները և պարագաները 

- շնչառական հարմարանքներ (կիրառվում են օրինակ օդաչուների, ջրասուզակների, 
ալպինիստների կամ հրշեջների կողմից), կարող են լինել ինքնավար (եթե 
շնչառական շղթան սնուցվում է թթվածնի կամ սեղմված օդի գլանանոթից) կամ 
կաշեփողի միջոցով միացվել ճնշակներին, սեղմված օդի տրման խողովակներին, 
պահման համար գլանանոթներին կամ (ոչ մեծ հեռավորությունների վրա գործող 
որոշ սարքերի դեպքում) արտաքին միջավայրին, ներառվում են նաև 
ջրասուզակների, հակաճառագայթային և աղտոտվածությունից պաշտպանության 
համար նախատեսված հագուստներին տեղադրվող սաղավարտները (շնչառական 
սարքեր պարունակող) 

- գազային դիմակներ` փոշով, թունավոր գոլորշիներով, ծխով և այլնով աղտոտված 
միջավայրում շնչելու համար, օգտագործվում են արդյունաբերության որոշ ճյուղերում 
և ռազմական հանդերձանքում (թունավոր գազերի դեմ), շնչառության համար օդը 
գալիս է դրսից և անցնում զտիչ սարքավորման (որը կլանում է թունավոր գազերը 
կամ պահում փոշին) միջով, ըստ էության կազմված են դիմակից (որն այն կրողին 
թույլ է տալիս տեսնել), ներթողման և արտաթողման փականներով մետաղական 
շրջանակից և խորշից (որին ամրացվում է զտիչը կամ զտիչների համակարգին 
միացված ճկուն խողովակը), առավել պարզ տիպի սարքավորումները պաշտպանում 
են միայն բերանը և քիթը (կազմված են մեկ կամ մի քանի առաձգական (էլաստիկ) 
ժապավեններով թաղանթից և պարունակում են զտիչ կամ կլանիչ նյութ (կլանիչ 
բամբակ, սպունգային ռետին, բամբակե լցվածք և այլն, որը կարող տոգորվել կամ 
ոչ)) և օգտագործումից հետո կարող են հեշտորեն փոխարինվել 

Բացառվում է` 

- ամբողջությամբ անշարժ սարքերը (օրինակ` սանդուղքները, ձեռնասանդուղքները, 
զուգահեռ վերադրակները), նույնիսկ եթե դրանք նախատեսված են անդամների 
վերականգնման համար (դասակարգվում են համապատասխան կարգերում) 

- սովորաբար տեսողության, լսողության և այլնի բժշկական ախտորոշման համար 
օգտագործվող սարքերը (32.50.13) 
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- կոնստրուկտորների կամ շինարարական հավաքածուների բնույթ ունեցող 
արտադրատեսակները, որոնք հավասարապես պիտանի են օգտագործման 
զվարճանքի և ունակությունների ստուգման համար (դասակարգվում են որպես 
խաղեր և խաղալիքներ) (32) 

- փոխարինովի զտիչ չպարունակող (բայց թելքավոր գործվածքի մի քանի շերտերից 
բաղկացած, ակտիվացրած ածխով մշակված կամ չմշակված և արհեստական թելքից 
միջին շերտ ունեցող կամ չունեցող)` փոշուց, հոտերից և այլ պաշտպանության 
համար դիմակները և վիրաբույժների, հիվանդապահների և այլնի կողմից 
օգտագործվող մանածագործվածքային նյութերից դիմակները (13.92.29) 

- մետաղալարե ցանցով պարզ թաղանթից կազմված, առանց զտիչ 
սարքավորումների փոշուց կամ նյութերի մասնիկներից պաշտպանության համար 
դիմակները, բացի նուրբ մետաղական ցանցով թաղանթները (24) 

- անզգայացուցիչ պատրաստուկների ներածման համար դիմակները (32.50.13) 

- առանց թթվածնի կամ սեղմված օդի գլանանոթների օգտագործվող ջրասուզակների 
շնչառական դիմակները և լողորդների կամ ջրասուզակների համար` ստորջրյա պարզ 
շնչառական խողովակները (32.30.13) 

32.50.21.500 Սարքեր և հարմարանքներ թերապևտիկ, սարքեր արհեստական շնչառության 
32.50.21.530 Սարքավորումներ մեքենաբուժության համար, սարքեր մերսման, սարքավորումներ 

հոգեբանական թեստերի համար 
32.50.21.550 Սարքավորումներ օզոնային, թթվածնային, օդակախույթային թերապիայի համար, 

սարքեր թոքերի արհեստական օդափոխության  
32.50.21.900 Սարքավորումներ շնչառական այլ և դիմակներ գազային, բացի պաշտպանական 

դիմակներից, առանց մեխանիկական մանրակների և փոխարինովի զտիչների 
32.50.22 Արհեստական հոդեր. օրթոպեդիկ հարմարանքներ. արհեստական ատամներ. 

ատամնատեխնիկական հարմարանքներ, մարդու մարմնի արհեստական մասեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

Ոսկրաբուժական հարմարանքներ` նախատեսված են մարմնի 
տգեղությունների կանխման կամ շտկման, հիվանդությունից կամ 
վիրահատությունից հետո օրգանների օժանդակման կամ պահման համար 

- հարմարանքներ ազդրերի հիվանդությունների համար (կոքսալգիա և այլն) 

- բազմաթիվ սևեռաթիթեղներ (անդամահատությունից հետո ձեռքով օգտվելու 
համար) (ուղղիչ սևեռաթիթեղներ) 
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- ձգիչ և այլ հարմարանքներ` մատների համար 

- հարմարանքներ Պոտտի հիվանդության բուժման համար (գլխի և ողնաշարի 
ուղղում) 

- ոսկրաբուժական կոշիկներ` ունեն մեծացված կոշտության կաշվե տարր, որը կարող 
է ուժեղացվել մետաղական կամ խցանե շրջանակով (պատրաստված ըստ 
անհրաժեշտ չափսի) 

- հատուկ միջատակեր` պատրաստված ըստ չափսի 

- ոսկրաբուժական հարմարանքներ ոտնաթաթերի համար (հարմարանքներ 
այլանդակված ոտնաթաթերի, փաթաթաններ ոտքերի համար ոտնաթաթի համար 
զսպանակային նեցուկով կամ առանց դրա, վիրաբուժական կոշիկներ և այլն) 

- բանդաժներ (աճուկի, ոտքի, պորտի և այլնի բանդաժներ) և հարմարանքներ 
ճողվածքների համար  

- հարմարանքներ սկոլիոզի և ողնաշարի կորացման ուղղման համար, ինչպես նաև 
բժշկական և վիրաբուժական սեղմիրաններ և գոտիներ, որոնք բնութագրվում են 
հետևյալ հատկանիշների առկայությամբ. հատուկ բարձիկներ, զսպանակներ և այլն 
(կարգավորվող ըստ հաճախորդի հարմարության), պատրաստման համար 
կիրառված նյութերի (կաշի, մետաղ, պլաստմասսա և այլն) կամ ուժեղացված 
մասերի, գործվածքի կոշտ կտորների, տարբեր լայնության երիզների առկայությամբ, 
սովորական սեղմիրաններից և գոտիներից տարբերվում են հատուկ կառուցվածքով 
(անկախ նրանից վերջիններս օգտագործվում են նաև պահման կամ օժանդակման 
համար թե ոչ)  

- ոսկրաբուժական տաբատակալներ (տարբերվում են մանածագործվածքային, 
ցանցկեն, հյուսկեն կամ այլ տիպերի սովորական տաբատակալներից) 

- ոսկրաբուժական հարմարանքներ կենդանիների համար, օրինակ` ճողվածքային 
բանդաժներ կամ վիրակապեր, սարքեր ոտքի կամ ոտնաթաթի սևեռման համար, 
հատուկ մակադրակներ և խողովակներ (կենդանիների կողմից ոսկրաբուժական 
հարմարանքների և այլնի հանովի սևեռակների կծելը կանխելու համար), օրգանների 
դուրս ընկնելու դեպքում դրվող վիրակապեր (ուղիղ աղիքի և այլնի պահման համար), 
նեցուկներ կոտոշների համար և այլն 

- հենակներ և ձեռնափայտ-հենակներ 

- կոտրվածքների բեկակալներ և այլ հարմարանքներ` օգտագործվում են մարմնի 
վնասված մասերի անշարժության ապահովման (ուղղման կամ պաշտպանության 
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համար) կամ վնասվածքի դեպքում ոսկորը տեղը գցելու և սևեռման համար, 
որոշները նախատեսված են ուղղակիորեն հաճախորդի վրա տեղադրելու (օրինակ` 
վերջույթների օժանդակման համար մետաղալարե, ցինկե կամ փայտե ճոճերը, 
գիպսե բանդաժով բեկակալները, կողերի կոտրվածքների համար հարմարանքները 
և այլն), մյուսները նախատեսված են մահճակալին կամ հենարանին ամրացման 
(մահճակալների համար պաշտպանական ճոճերը, վնասվածքների դեպքում ուղղման 
համար խողովակներից պատրաստված սարքերը և այլն) համար, ներառվում են նաև 
վիրաբույժների կողմից մարդու մարմնի մեջ մտցվող թիթեղները, մեխերը և այլն` 
կոտրված ոսկրի երկու մասերը միացված տեսքով պահելու կամ համանման բուժման 
համար  

- արհեստական հոդեր (օրինակ` ազդրերի, ծնկների համար), մարմնի մեջ 
պատվաստվող թիթեղներ (օրինակ` ոսկրի մաս կամ ամբողջական ոսկոր), 
արհեստական թելքից գործած երիզներ (որոնք պատվաստվում են ծնկային հոդերում` 
քրոնիկ հիվանդությունների և ծնկային ջիլերի անկայունության դեպքերում ջիլերի 
փոխարինման նպատակով) 

- համընդհանուր արհեստական ատամներ` սովորաբար պատրաստվում են 
ճենապակուց կամ պլաստմասսե (հատկապես ակրիլային պոլիմերներից), կարող են 
լինել փոքր թվով անցքեր ունեցող (որոնց մեջ ներթափանցում է սևեռակող նյութը) 
ատամների, երկու մետաղական բույթերով սևեռակվող կամ ատամների պրոթեզների 
հիմքին ամրացված մետաղական ելուստներին հագցվող ատամների տեսքով 

- սնամեջ արհեստական ատամներ` պատրաստվում են ճենապակուց կամ 
պլաստմասսայից և ունեն ատամի արտաքին տեսք, ըստ սևեռակման մեթոդի 
անվանվում են` «բութ ատամներ» (տեղակայվում են արմատի մեջ տեղադրված ոչ մեծ 
մետաղական բույթին կամ ձողին) կամ «ատամնաշապիկներ» (տեղադրվում են 
արհեստական ձյութի միջոցով) 

- ատամի պրոթեզներ (ամբողջական կամ մասնակի) պարունակում են ռետինացված 
կաուչուկից, պլաստմասսայից կամ մետաղից թիթեղներ, որոնց ամրացվում են կեղծ 
ատամները 

- այլ արտադրատեսակներ` ինչպես օրինակ գործարանային արտադրության 
մետաղական (ոսկուց, չժանգոտվող պողպատից և այլն) շապիկներ (բնական 
ատամների պաշտպանության համար), ձուլածո անագից աղեղներ («ծանր աղեղներ») 
(ատամի պրոթեզների ծանրացման և անխախտության բարձրացման համար), 
չժանգոտվող պողպատից աղեղներ (ռետինացված կաուչուկե ատամի պրոթեզների 
հիմքի ուժեղացման համար), ատամնաբույժների համար նախատեսված այլ 
հարմարանքներ (հստակ նույնականացվող)` մետաղական շապիկների կամ ատամի 
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պրոթեզների պատրաստման համար (խորշեր, օղակներ, ձողեր, կեռեր և այլն) 

- հարմարանքներ ծնոտների համար 

- տգեղ ատամների ուղղման համար ատամնատեխնիկական հարմարանքներ` 
(փաթաթաններ, օղակներ և այլն) 

- տվյալ դիրքի արտադրատեսակների մասեր և պարագաներ  

 

Բացառվում է` 

- ատամնաբուժական ցեմենտները և ատամնատեխնիկական այլ լցանյութերը  

- «ատամնատեխնիկական մոմ» կամ «ատամնատեխնիկական դրոշմախառնուրդներ» 
անվանվող, պատրաստուկները, ինչպես նաև ատամնաբուժությունում օգտագործման 
համար` գիպսի հիմքով (կալցինացված կամ կալցիումի սուլֆատով) այլ 
պատրաստուկները (20.59.52.300) 

- արհեստական վերջույթներ, աչքեր և մարմնի այլ արհեստական մասեր, որոնք 
ամբողջությամբ կամ մասնակի փոխարինում են մարմնի մասերի թերությունները և 
սովորաբար արտաքին տեսքով նման են դրանց 

- աչքի արհեստական հարմարանքներ` արհեստական աչքեր (սովորաբար 
պատրաստվում են պլաստմասսայից կամ ապակուց, որոնց ավելացվում են 
մետաղների օքսիդների ոչ մեծ քանակություններ` մարդու աչքի տարբեր մասերի 
(սպիտապատյանի, ծիածանաթաղանթի, բիբերի) բնութագրերի և երանգների 
նմանակման համար, կարող են լինել մեկ կամ երկու մասից կազմված թաղանթով) և 
ներաչքային ոսպնյակներ 

- մարմնի այլ արհեստական մասեր` օրինակ ձեռքեր` դաստակից մինչև ուսը, 
նախաբազուկներ, դաստակներ, ոտքեր`ազդրից մինչև ոտնաթաթը, ոտնաթաթեր, 
քթեր և արհեստական գործվածքից խողովակներ` արյունատար անոթների և սրտի 
փականների փոխարինման համար  

- խոսքի հարմարանքներ (վնասվածքի կամ վիրահատման արդյունքում սեփական 
ձայնալարերով խոսելու ունակությունը կորցրած անձանց համար)` ըստ էության 
կազմված են էլեկտրոնային իմպուլսային գեներատորից (սեղմված լինելով 
պարանոցին, դրանք գեներացնում են տատանումներ կոկորդի խոռոչում, որոնք 
մոդուլացվում են` օգտագործողի կողմից լսելի խոսքի արտաբերման համար)  

- ռիթմի վարորդներ` թերի սրտամկանների խթանման համար (չափերը և քաշը 
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գրեթե համապատասխանում են գրպանի ժամացույցների չափերին և քաշին), 
պատվաստվում են հիվանդի կրծքավանդակի մաշկի տակ, պարունակում են 
էլեկտրական մարտկոցներ և էլեկտրոդների միջոցով միացվում են սրտին 
(գործունեության համար անհրաժեշտ իմպուլսների տրման համար), այլ տիպերը 
օգտագործվում են այլ օրգանների (օրինակ` թոքերի, ուղիղ աղիքի կամ 
միզափամփուշտի) խթանման համար  

- էլեկտրոնային պիտույքներ կույրերի համար` ըստ էության կազմված են 
էլեկտրական մարտկոցից սնուցվող անդրաձայնային ընդունահաղորդիչից 
(անդրաձայնային ճառագայթի` դեպի խոչընդոտը հասնելու և անդրադարձվելու 
համար պահանջվող ժամանակի հաշվին առաջացող հաճախության փոփոխությունը 
օգտագործողին հնարավորություն է տալիս համապատասխան սարքավորման 
միջոցով (օրինակ հեռախոսային լսափողի ներքին խեցին) հայտնաբերել խոչընդոտը 
և պատկերացում կազմել դրա հեռավորության մասին)  

- մարմնի մեջ պատվաստվող սարքավորումներ` օգտագործվում են որոշ օրգանների 
քիմիական գործառույթների օժանդակման կամ փոխարինման համար (օրինակ` 
ինսուլինի արտազատության) 

Բացառվում է` 

- ոսկրի կամ մաշկի կտորները (մանրէազերծ բեռնարկղերում փոխպատվաստման 
համար) (21.10.60) 

- ոսկորների վերականգնման համար ցեմենտները (21.20.23) 

- սովորական հետիոտի ձեռնափայտերը, նույնիսկ եթե դրանք հատուկ 
նախատեսված են հաշմանդամների համար (32.99.21) 

- վարիկոզային երակների համար գուլպաները (14.19.19) 

- պարզ պաշտպանիչ սարքվածքները կամ սարքվածքները, որոնք նախատեսված են 
ոտնաթաթի որոշակի մասերի վրա ճնշման նվազեցման համար (դասակարգվում են 
ըստ նյութերի, որոնցից պատրաստված են, օրինակ` պլաստմասսայից` 22.29.26, 
կպչուն ծեփոնով նուրբ մետաղական ցանցին ամրակցված բջջավոր ռետինից` 
22.19.71) 

- օժանդակող փոկերը կամ այլ օժանդակող արտադրատեսակները 
(նախածննդաբերական և հետծննդաբերական բանդաժների տիպի) (13.92.29 կամ 
14.14.25) 

- մեծաքանակ կարգով արտադրվող կոշիկները, որոնց ներքին ներբաններին տրվում 
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է պարզ աղեղնաձև տեսք` հարթաթաթության մեղմացման համար և որը չի 
դիտարկվում որպես ոսկրաբուժական կոշիկ (15.20) 

- կենդանիների համար` սովորական թամբի հանդերձանքի և լծասարքի 
արտադրատեսակների բնույթ ունեցող պաշտպանիչ սարքավորումները (օրինակ` 
ձիերի սրունքների համար բարձիկները) (15.12.11) 

- դերձակի մանեկենների, մորթեղենի և այլնի համար արհեստական աչքերը, որպես 
տիկնիկների կամ խաղալիքային կենդանիների մասեր նույնականացվող 
արհեստական աչքերը (22.29.26, 23.19.26, 32.40.1) 

32.50.22.300 Հարմարանքներ ոսկրաբուժական 

32.50.22.350 Պրոթեզներ հոդերի 
32.50.22.390 Հարմարանքներ ոսկրաբուժական այլ, բեկակալներ և հարմարանքներ 

կոտրվածքների բուժման, համանման  
32.50.22.500 Ատամներ արհեստական և մանրակներ ատամնաբուժական, միացուցիչ  

32.50.22.530 Ատամներ արհեստական, պլաստմասսե 
32.50.22.550 Ատամներ արհեստական, այլ նյութերից 
32.50.22.590 Հարմարանքներ ատամնատեխնիկական (բացի ատամներից արհեստական) 
32.50.22.900 Մասեր մարմնի, արհեստական, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.50.23 Պրոթեզների և օրթոպեդիկ հարմարանքների մասեր և պարագաներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մարդու մարմնի մեջ պատվաստվող` դեղամիջոցի բաշխիչ սարքավորումներ` 
ընդհանուր հենամարմնում «բժշկական պոմպ», պոմպի սնուցման աղբյուր և 
դեղամիջոցի համար ամբար պարունակող 

- «օղակային պրոթեզներ» (չժանգոտվող պողպատե օղակներ, որոնք պատված են 
պլաստիկե երկու շերտով և արհեստական թելքից գործվածքով), օղակները 
վիրաբուժական եղանակով ամրացվում են սրտի փականին` դրա փակվելու 
ունակության վերականգնման համար  

- «հովանոցավոր» զտիչներ` արյունատար անոթների արենախիցքերի և 
խցանումների կանխման նպատկով սրտերակում պատվաստելու համար, կազմված 
են շատ փոքր հովանոցաձև տեսքի շրջանակից (պատրաստված են չժանգոտվող 
պողպատից և պատված արհեստական էլաստիկ նյութի նուրբ շերտով), երակի մեջ 
բացվում են հովանոցի նման  

- միզածորանի մշտական ընդարձակիչներ (տեղադրվում են միզածորաններում` մեզի 
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հոսքի ապահովման համար)` պատրաստված են պլաստմասսայից, ունեն ձողի տեսք  

- մասեր և պարագաներ 32.50.22.300 ստորադիրքի սարքերի և հարմարանքների 

 

Բացառվում է` 

- լսողական սարքերի մասերը և պարագաները (33.10.18.390) 

32.50.23.000 Մասեր և պարագաներ հարմարանքների և սարքերի, դասվող 35.50.22 
ենթակարգում (բացի լսողական սարքերի մասերից և պարագաներից) 

32.50.3 Բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ կենդանիների բուժման համար 
կահույք. վարսավիրական բազկաթոռներ և համանման բազկաթոռներ, դրանց 
մասերը 

32.50.30 Բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ կենդանիների բուժման 
համար կահույք. վարսավիրական բազկաթոռներ և համանման բազկաթոռներ, 
դրանց մասերը 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ատամնաբուժական բազկաթոռներ (ներառյալ ցավազերծման համար բազկաթոռ-
մահճակալները), առանց 32.50.11 ենթակարգին դասվող ատամնաբուժական 
սարքերի, բարձրացման, թեքման, երբեմն նաև կենտրոնական ձողի շուրջ պտտման 
մեխանիկական հարմարանքներով, այդ թվում նաև այնպիսի ամրացված 
սարքավորանքով ինչպես օրինակ լուսատուների համար ամրանները  

- վարսավիրական և համանման բազկաթոռներ` պտտման, միաժամանակ նաև 
թեքման և բարձրացման հնարավորություններ ունեցող  

- ատամնաբուժական բազկաթոռների մասեր` որոնք հստակ նույնականացվում են 
որպես այդպիսին (օրինակ` գլխակալներ, բազկաթոռների թիկնակներ, ոտքերի 
համար պատվանդաններ, արմնկակալներ և այլն) 

 

- վիրահատական սեղաններ (ընդհանուր և հատուկ վիրաբուժության համար)` 
հարմարեցման, թեքման, պտտման և բարձրացման միջոցով հիվանդի 
վիրահատության համար անհրաժեշտ դիրքի ընդունման համար  

- հատուկ ոսկրաբուժական սեղաններ` բարդ վիրահատությունների համար 
(օրինակ`ազդրի, ուսի, ողնաշարի) 

- սեղաններ կենդանահերձության համար և համանման սեղաններ կենդանիների 
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բուժման համար ` հաճախ սարքավորվում են հանգստացման սարքավորումներով 

- սեղաններ, սեղան-մահճակալներ և համանման ապրանքներ` կլինիկական 
հետազոտությունների, բուժման, մերսման և այլնի համար, 
օրինակ`մանկաբարձական, գինեկոլոգիական, միզաբանական, բջջաբանական և այլ 
հետազոտությունների ու վիրահատությունների, ինչպես նաև ականջի, կոկորդի, քթի 
և աչքերի բուժման համար օգտագործվող մահճակալներ և բազկաթոռներ 

- հատուկ աթոռներ` բժիշկների և վիրաբույժների համար  

- մահճակալներ ծնելիության համար` սովորաբար կազմված են ստորին մասից 
(կոնքով), որը հավաքվում է վերին մասի տակ  

- մեխանիկական մահճակալներ` վիրավորներին կամ հիվանդներին առանց ցնցման 
բարձրացնելու, կամ առանց նրանց դիպչելու առողջապահական սպասարկման 
համար  

- ներքնակով մահճակալներ հոդակապավոր հիմքով` հատուկ նախատեսված 
թոքախտի և այլ հիվանդությունների թերապիայի համար  

- մահճակալներ` միացված բեկակալներով և այլ համանման հարմարանքներով` 
հոդախախտումների և կոտրվածքների բուժման համար  

- պատգարակներ և անվավոր պատգարակներ` հիվանդանոցներում, կլինիկաներում 
և այլն հիվանդների տեղափոխման համար 

- սեղանիկներ, սեղան-պահարաններ և համանման իրեր, այդ թվում` անվավոր 
(սայլակներ), հատուկ նախատեսված բժշկական և վիրաբուժական գործիքների, 
վիրակապերի, ցավազերծող միջոցների համար, սայլակներ` գործիքների 
մանրէազերծման համար, ախտահանության համար հատուկ կոնքեր, 
մանրէազերծման միջոցների համար ինքնաբացվող արկղեր (որպես կանոն` 
անվավոր), կեղտոտ վիրակապային առարկաների աղբարկղներ (այդ թվում` 
անվավոր), շշերի համար բռնիչներ, ոռոգիչներ, ներարկիչների համար տուփեր և 
համանման առարկաներ (այդ թվում` անվիկներով), հատուկ գործիքներ, 
պահարաններ վիրակապական նյութերի համար և արկղեր 

- արտադրանքի մասեր, հատուկ նախատեսված որպես վիրահատական սեղանների 
հարմարանքներ` հիվանդներին անշարժ պահելու համար (օրինակ`ուսերի, ոտքերի և 
ազդրերի բռնիչներ, ոտքերի համար նեցուկներ, գլխակալներ (գլխի սևեռակման 
համար), հենարաներ ձեռքերի և կրծքավանդակի համար և համանման 
հարմարանքներ)  
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Բացառվում է` 

- ատամնաբուժական թքամանները (այդ թվում` հիմնականորեն ամրացված կամ 
կալանների վրա) և ատամնաբուժական սարքավորանքով ատամնաբուժական 
բազկաթոռները (32.50.11) 

- պտտվող աթոռները, ճոճաթոռները, դաշնամուրի համար աթոռակները և այլն 
(31.00.1) 

- հատուկ ռենտգենյան հետազոտությունների և այլնի համար նախատեսված 
սեղանները և աթոռները (26.60.11) 

- առանց մեխանիկական սարքավորումների մահճակալները (28) 

- հաշմանդամների տեղաշարժման համար օգտագործվող անվասայլակները 
(30.92.20)  

32.50.30.300 Բազկաթոռներ ատամնաբուժական, վարսավիրական և համանման և դրանց մասեր 

32.50.30.500 Կահույք բժշկական, վիրաբուժական կամ անասնաբուժական և դրանց մասեր 
32.50.4 Ակնոց, ոսպնյակներ և դրանց մասերը 
32.50.41 Ոսպնյակներ կոնտակտային. ակնոցի ոսպնյակներ տարբեր նյութերից 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- օպտիկական սարքեր և լուսասարքավորանք 

- ակնոցների ոսպնյակներ (ապակե կամ այլ նյութերից), կարող են լինել 
ապագնդաձև, գնդաձև, գնդագլանաձև, միակիզակետային, երկկիզակետային կամ 
բազմակիզակետային, ներառվում են նաև հպակային ոսպնյակները 

Բացառվում է`  

- չմշակված օպտիկական ապակե տարրերը (26.11) 

- օպտիկական տարրեր պարունակող բժշկական և վիրաբուժական գործիքները 
(օրինակ` ներդիտակները) (26) 

- լուսաքիմիական արտադրանքը (20.59) 

- ներկառուցված օպտիկական համակարգով կամ հպակային տիպի համակարգով 
լուսապատճենահանման սարքերը, ինչպես նաև ջերմապատճենահանման սարքերը 
(26.20) 
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- լուսաբռնկիչների համար փորձանոթները (27.40) 

- օպտիկական չափիչ-ստուգիչ սարքերը (26.51) 

32.50.41.300 Ոսպնյակներ հպակային  
32.50.41.500 Ոսպնյակներ ակնոցների 
32.50.41.530 Ոսպնյակներ ակնոցների, չնախատեսված տեսողության շտկման համար 
32.50.41.550 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, մշակված երկու կողմից, 

միակիզակետային  
32.50.41.590 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, մշակված երկու կողմից, այլ  

32.50.41.700 Ոսպնյակներ ակնոցների, տեսողության շտկման համար, այլ  
32.50.42 Ակնոց տեսողության շտկման համար, պաշտպանական կամ այլ ակնոց և 

համանման օպտիկական սարքեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- արտադրատեսակներ (սովորաբար շրջանակով կամ բռնակով ապակե կամ այլ 
նյութից ոսպնյակներ կամ հովակներ պարունակող), աչքի առաջ պահելու համար, 
սովորաբար նախատեսված են տեսողության որոշակի արատների շտկման կամ 
փոշուց, ծխից, գազից և այլնից կամ ուժեղ լույսի կուրացնող ազդեցությունից աչքերի 
պաշտպանության համար, ներառվում են նաև ծավալադիտական (եռաչափ) 
պատկերների դիտման ակնոցները, տեսողության շտկման համար կիրառվող 
ակնոցները, քթակնոցները, ձեռնակնոցները, մենակնոցները և այլն, սովորաբար 
ունեն օպտիկական մշակված ոսպնյակներ, պաշտպանական և մուգ ակնոցները 
սովորաբար կազմված են հարթ կամ կորացրած ապակե (օպտիտական մշակված 
կամ չմշակված կամ ներկած), անբեկորային ապակե, պլաստմասսե 
(բազմամեթիլմետակրիլատ, բազմաստիրոլ և այլն), փայլարե կամ մետաղական 
(մետաղալարային գործվածք կամ ճեղքերով թիթեղներ) տափօղակներից, այդ 
արտադրատեսակներին են դասվում հակաարևային ակնոցները, 
լեռնագնացությունում կամ սպորտի ձմեռային տեսակներում օգտագործվող 
ակնոցները, օդաչուների, վարորդների, մոտոցիկլավարների, քիմիկոսների, 
զոդողների, ձուլորդների, կաղապարողների, ավազաշթային սարքերի 
օպերատորների, էլեկտրիկների, ուղեշինարարների, քարհանքերում աշխատողների, 
ջրասուզակների և այլնի կողմից օգտագործվող ակնոցները, ինչպես նաև այլ 
ակնոցների վրա (սովորաբար շտկող) տեղադրման համար նախատեսված հանովի 
ակնոցները (օրինակ` հակաարևային ակնոցները) (որոնք օգտագործվում են որպես 
պաշտպանական զտիչներ կամ լրացուցիչ շտկող ոսպնյակներ կամ եռաչափ ֆիլմերի 
դիտման, պլաստմասսե ոսպնյակներով հանդերձված բևեռացման ակնոցներ) 
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Բացառվում է` 

- արտադրատեսակները, որոնք նախատեսված են դեմքի ծածկման կամ 
պաշտպանության համար (օրինակ` զոդողների դիմակները, մոտոցիկլավարների 
հովարները, ստորջրյա լողի դիմակները) 

- հսկիչ ոսպնյակները (32.50.41) 

- թատերական հեռադիտակները կամ մրցարշավային ակնոցները և համանման 
արտադրատեսակները (ակնոցի շրջանակներով) (26.70.22) 

- խաղալիքային ակնոցները և դիմակահանդեսային առարկաները (32) 

32.50.42.500 Ակնոցներ արևապաշտպան  
32.50.42.900 Ակնոցներ, ակնոցներ պաշտպանական (բացի արևապաշտպանից) և սարքեր 

օպտիկական համանման, շտկող, պաշտպանական կամ այլ  
32.50.43 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական սարքերի 

շրջանակներ և մանրակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ակնոցների կամ 32.50.42 ենթակարգի այլ արտադրատեսակների շրջանակները, 
հանդերձանքը և դրանց մանրակները, սովորաբար պատրաստված են ոչ ազնիվ 
մետաղից, ազնիվ մետաղից, ազնիվ մետաղով դրվագված մետաղից, 
պլաստմասսայից, սադափից, կարող են լինել նաև կաշվից, ռետինից կամ կտորից, 
ակնոցների մանրակներին են դասվում ակնոցների ունկերը և ունկերի ձողերը, 
հանգույցները, հոդակապերը, եզրակները, ծայրապանակները, միջակապերը, 
քթակնոցների զսպանակային սարքվածքները և այլն  

 

Բացառվում է` 

- ոչ ազնիվ մետաղներից պտուտակները, շղթաները (առանց ամրակապերի) և 
զսպանակները (դասակարգվում են ոչ որպես շրջանակների մանրակներ, այլ 
համապատասխան խմբավորումներում) (25.93) 

- այլ արտադրատեսակների համար նախատեսված շրջանակները և դրանց 
մանրակները (օրինակ` ակնաբույժների կողմից աչքի հետազոտության համար 
օգտագործվող հատուկ ակնոցների համար) (32.50.13) 
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32.50.43.500 Շրջանակներ և տարրեր ակնոցների շրջանակների, ակնոցների պաշտպանական և 
սարքերի օպտիկական համանման, պլաստմասսե 

32.50.43.900 Շրջանակներ և տարրեր ակնոցների շրջանակների, ակնոցների պաշտպանական և 
սարքերի օպտիկական համանման, այլ (բացի պլաստմասսայից) 

32.50.44 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական սարքերի 
շրջանակների և մանրակների մասեր 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոչ օպտիկական ակնապակիներ (բացի ապակուց) (կիրառելի են 32.50.43 
ենթակարգի պարզաբանումները` համապատասխան փոփոխություններով) 

 

Բացառվում է` 

- ապակե ակնապակիները (օպտիկական չմշակվածները` 23.19.12, մշակվածները` 
26.70.21) 

- օպտիկական ակնապակիները (բացի ապակուց) (26.70.21) 

32.50.44.000 Ակնոցի, պաշտպանական կամ այլ ակնոցի և համանման օպտիկական սարքերի 
շրջանակների և մանրակների մասեր 

32.50.5 Բժշկական կամ վիրաբուժական նշանակության այլ արտադրատեսակներ  

32.50.50 Բժշկական կամ վիրաբուժական նշանակության այլ արտադրատեսակներ  

32.50.50.400 Պատրաստուկներ ցայտունակ ռենտգենաբանական հետազոտությունների համար, 
ռեակտիվներ ախտորոշման, նախատեսված հիվանդներին ներարկելու համար 

32.50.50.700 Պատրաստուկներ քսուքային գելի տեսքով, բժշկությունում և անասնաբուժությունում 
օգտագործվող (վիրահատությունների և հետազոտությունների ժամանակ մարմնի 
մասերին քսելու համար կամ որպես կապող ազդակ մարմնի և բժշկական 
գործիքների միջև) 

32.50.9 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

32.50.99 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

32.50.99.000 Բժշկական, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

32.9 Արդյունաբերական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

32.91 Ավելներ և խոզանակներ 
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32.91.1 Ավելներ և խոզանակներ 
 
Տվյալ կարգը ներառում է`  

- ճյուղերից կամ բուսական այլ նյութերից կազմված, միասին կապված, բռնակոթով 
կամ առանց բռնակոթի ավելներ և խոզանակներ` բավական կոպիտ պատրաստված 
արտադրատեսակներ, օգտագործվում են հիմնականում տարածքի (փողոցների, 
բակերի, ախոռների և այլնի) և  հատակի մաքրության համար, սովորաբար կազմված 
են կոպիտ ամրացված բուսական նյութի (ճյուղեր, ծղոտ և այլն) մեկ փնջից կամ հաստ 
ծղոտի կամ հնդկեղեգի մեկ կամ մի քանի հանգույցներից, որոնց 
(մանածագործվածքային թելքերի միջոցով) ամրացվում են առավել նուրբ և երկար 
ծեղիկներ (թելքերը կարող են ձևավորել նաև գեղազարդական մոտիվներ), 
շահագործման համար դրանց սովորաբար ամրացվում են բռնակոթեր, ներառում են 
նաև ճանճերի դեմ փոքր ավելներ (պատրաստվում են նույն եղանակով, սակայն 
առավել թեթև նյութերից), որպես կանոն պատրաստվում են կեչուց, անտառային 
ընկուզենուց, փշարմավից, հավամրգի ճյուղերից, սովորական սորգոյից, կորեկից և 
այլնից, ծղոտից (կամ ցախավելից) կամ հալվեի, կոկոսյան արմավենու, արմավենու և 
այլնի թելքերից կամ հնդկացորենի ցողուններից 

- այլ ավելներ և խոզանակներ` արտադրատեսակներ, որոնք տարբերվում են ինչպես 
նյութով, այնպես և ձևով, օգտագործվում են հարդարման, տնային հարդարանքի, 
ներկման, սոսնձման կամ հեղուկ նյութերի համար, ինչպես նաև որոշ արտադրական 
գործողությունների (մաքորւմ, ողորկում և այլն) համար, ընդհանուր առմամբ 
կազմված են ճկուն թելքերի ոչ մեծ փնջերից կամ հանգույցներից կամ մետաղական 
կամ խոզանակային հիմքում տեղադրված թելքերից կամ (ներկարարական 
վրձինների պարագայում) կարճ հիմքի կամ բռնակոթի ծայրին ամրացված թելքերից 
(մետաղական  եզրակով կամ առանց դրա), ներառում են նաև մեկ միասնական 
կտորով կաղապարված ռետինից և պլաստմասսայից ավելներ և խոզանակներ, 
փնջերի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը լինում են բազմատեսակ, 
օրինակ` կենդանական ծագման (խոզի կամ վարազի ստևներ, ձիու, եղջերավոր 
անասունների, այծի, փորսուղի, սկյուռի, անտառային կզաքիսի մազեր, եղջյուրի 
թելքեր, փետուրների ցողուններ), բուսական ծագման (օրինակ` սիզախոտի, 
տամպիկոյի արմատներ, կոկոսյան արմավենու թելքեր, էսպարտո, սորգոյի 
ցողուններ, կտրտած եղեգ), արհեստական թելքից (օրինակ` նեյլոն կամ 
արհեստական մետաքս), մետաղալարից (պողպատե, արույրե, անագապղնձե) կամ 
այլ նյութերից (օրինակ` բամբակի կամ մետաքսի մանվածքից կամ առատուկից, 
ապակեթելքից), ամրացման համար օգտագործվում է` փայտ, պլաստմասսա, ոսկոր, 
եղջյուր, փղոսկր, կրիայի վահան, էբոնիտ, որոշ մետաղներ (պողպատ, ալյումին, 
արույր և այլն), որոշ խոզանակներում (օրինակ` հաստոցների շրջաբերական 
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խոզանակներում և հատուկ հավաքման ագրեգատների խոզանակներում) 
օգտագործվում է նաև կաշի, ստվարաթուղթ, թաղիք կամ գործվածք, փետուրների 
ցողուններն օգտագործվում են ներկարարի վրձինների որոշ տեսակների ամրացման 
համար, ներառում են` ատամի խոզանակներ (ներառյալ` դնովի ծնոտների), 
սափրվելու վրձինիկներ, հարդարման համար նախատեսված խոզանակներ (օրինակ` 
մազերի, մորուքի, բեղերի և թարթիչների համար, եղունգների խոզանակներ, մազերի 
ներկման վրձիններ և այլն), պարանոցի վարսավիրական խոզանակներ, 
զուգարանում օգտագործելու համար նախատեսված և որպես մեկ կտոր 
կաղապարված ռետինե և պլաստմասսյե խոզանակներ (ձեռքերի լվացման, 
զուգարանակոնքերի մաքրման և այլնի համար), հագուստի, գլխարկի և կոշիկի 
խոզանակներ, սանրերի մաքրման խոզանակներ, կենցաղային օգտագործման 
խոզանակներ (օրինակ` կոշտ խոզանակներ, ամանեղենի լվացման խոզանակներ, 
խոհանոցի լվացարանակոնքերի և հոսարանների, զուգարանակոնքերի, կահույքի, 
մարտկոցների լվացման խոզանակներ, սեղանից փշրանքների մաքրման 
խոզանակներ), ավելներ և խոզանակներ` ճանապարհների, հատակի և այլնի 
մաքրման համար, մանածագործվածքային նյութերից հատուկ խոզանակներ` 
ավտոմեքենաների մաքրման համար, կենդանիների (ձիերի, շների և այլն) մաքրման 
խոզանակներ, զենքի, հեծանիվների և այլնի յուղման խոզանակներ, 
ձայնասկավառակների համար նախատեսված խոզանակներ (ներառյալ` 
ձայնասկավառակի ավտոմատ մաքրման համար նածատեսված և ձայնահանիչ 
բռնակին ամրացվածները), գրամեքենայի ստեղների մաքրման խոզանակներ, վառքի 
մոմերի, խարտոցների և զոդման համար նախատեսված մանրակների մաքրման 
խոզանակներ, ծառերի և թփերի վրայից մամուռի և չոր կեղևի հեռացման 
խոզանակներ, նախշակաղապարի վրայով զարդանախշերի իրականացման 
վրձինիկներ (թանաքի ամբարով ու թանաքի կարգավորվող հոսքով կամ առանց 
դրանց), ներկարարական և այլ վրձիններ (կլոր և հարթ)` ծեփագործների, 
ներկարարների, պաստառագործների, ատաղձագործ-կարմրափայտագործների, 
նկարիչների և այլնի համար (օրինակ` ներկի հին շերտի հեռացման, տեմպերայի հետ 
աշխատանքի, պաստառի, լաքապատման խոզանակներ և այլն, յուղաներկի և 
ջրաներկի խոզանակներ, գունազարդման, խեցեգործական արտադրատեսակների 
ներկման վրձինիկներ, ոսկեզօծման համար նախատեսված խոզանակներ և այլն, 
գրասենյակային օգտագործման ոչ մեծ խոզանակներ), մետաղալարին ամրացված 
խոզանակներ (օրինակ` ծխանցքի խոզանակներ, շշերի և լամպի գլանաձև 
ապակիների և այլնի խոզանակներ, խողովակների մաքրման խոզանակներ, 
ծխամորճների մաքրման առարկաներ, ատրճանակների, հրացանների և այլնի 
մաքրման խոզանակներ, երաժշտական գործիքների ձագարաձև և փողակաձև 
խոզանակներ և այլն), մեքենայական սարքավորման մաս հանդիսացող 
խոզանակներ (օրինակ` խոզանակներ` բերքահավաքման մեքենաների, հյուսող և 
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մանող մեքենաների, հղկման, ողորկման և այլ հաստոցների, ֆրեզահաստոցների ու 
թղթի պատրաստման հաստոցների, ժամագործների հաստոցների, ոսկերիչների 
խառատահաստոցների, կաշվի, մորթու և կոշիկի արդյունաբերությունում 
օգտագործվող հաստոցների համար), կենցաղային էլեկտրասարքերի համար 
նախատեսված խոզանակներ (օրինակ` հատակամաքրիչների ու փոշեծուծների 
համար), ներառում են նաև աննշան քանակությամբ բնական կամ մշակած 
մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական 
կամ վերականգնված), թանկարժեք մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղով պատված 
մետաղներ ունեցող (օրինակ` եզրակների տեսքով) խոզանակներ  

- ձեռքի կառավարմամբ, առանց շարժիչի, հատակի մաքրման մեխանիկական 
սարքավորումներ` սովորաբար կազմված են անիվների վրա տեղակայված 
հիմնիրանից, մեկ կամ մի քանի գլանաձև խոզանակներով, որոնք աշխատում են 
անիվների պտտմանը զուգընթաց (օգտագործվում են մասնավորապես` գորգերի 
մաքրման համար) 

- շվաբրներ (կազմված են բռնակոթին ամրացված մանածագործվածքային 
պարանների կամ բուսական թելքերի կապուկից, օգտագործվում են հատակի, 
սպասքի և այլնի լվացման համար) և փետուրներից ավելիկներ (կազմված են 
բռնակոթին ամրացված փետուրների կապուկից, օգտագործվում են կահույքի, 
դարակների, ցուցափեղկերի և այլնի վրայից փոշու սրբման համար) 

- պատրաստի հանգույցներ և փնջեր` ներառում են կենդանիների մազածածկոցից, 
բուսական կամ արհեստական թելքերից և այլնից կազմված չամրացված հանգույցներ 
և փնջեր, որոնք կարող են օգտագործվել առանց ավելի կամ վրձնի տարանջատելու 
կամ ենթակա են աննշան հետագա մշակման (օրինակ` վերին մասը կտրելու և 
օգտագործումից առաջ այս կամ այն ձև տալու համար), հիմնականում 

օգտագործվում են սափրման վրձինիկներում, ներկարարական վրձիններում, 
նկարչության վրձիններում, լրակազմ կապուկի վերածելու նպատակով թելքերի 
փնջերը (կամ հանգույցները), սովորաբար սուզեցվում են լաքի կամ պատման այլ 
լուծույթի մեջ (բարձր ամրության տրման համար, երբեմն ավելացվում են նաև փայտի 
տաշեղներ) 

- ներկարարական տակդիրներ (կազմված են հիմքին (սովորաբար պլաստմասսե) 
ամրացված հարթ մակերևույթին (օրինակ` հյուսածո գործվածքից), կարող են ունենալ 
բռնակոթեր) և ներկագլաններ (կազմված են բռնակոթին ամրացված և ոչխարի 
բրդով կամ այլ նյութով պատված գլանից), ռետինե շվաբրներ (սովորաբար 
պատրաստվում են պլաստմասսե, ռետինե և թաղիքե շերտերից, որոնք ամրացվում 
են փայտի, մետաղի կամ այլնի երկու թիթեղների միջև կամ փայտե, մետաղական 
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կամ այլ հիմքին, օգտագործվում են որպես թաց մակերևույթների համար 
նախատեսված ավելներ) 

 

Բացառվում է` 

- խոզանակների շրջանակները և բռնակոթերը (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, 
որից դրանք կազմված են) 

- մանածագործվածքից ողորկման սկավառակները և տակդիրները (13.96.16) 

- ատամնաբուժական, բժշկական, վիրաբուժական և անասնաբուժական 
նպատակների համար նախատեսված վրձինիկները (օրինակ` կոկորդի վրձինիկները 
և բոր-մեքենայի ձողին ամրացվող վրձինները) (32.50.11) 

- խաղալիքային խոզանակները (32.40.39) 

- կոսմետիկական և հարդարման պատրաստուկների շերտածածկման 
խավափնջիկներև և բարձիկները (32.99.52) 

- հատակի մաքրման համար նախատեսված շարժիչով սարքերը (28.99.20) 

- կենդանիների մազածածկոցից, բուսական թելքերից և այլ նյութերից կապուկները 
կամ համանման ապրանքները, որոնք նախատեսված չեն ավելների կամ 
խոզանակների արտադրության համար  

- ավելների կամ խոզանակների արտադրության նպատակով համատեղ հավաքած 
մազածածկոցները կամ թելքերը, որոնք սակայն մինչ ավելներին կամ 
խոզանակներին ամրացնելը ենթակա են տարանջատման առավել մանր փնջերի  

- անուր (որպես կանոն մետաղական կապով ամրացված) հանգույցները և փնջերը  

- լուսանկարչական աշխատանքներում օգտագործվող, մեկ կամ մի քանի գլաններից 
կազմված, բռնակին ամրացված ռետինե ներկագլանները (26.70.17) 

32.91.11 Ավելներ և խոզանակներ բնակարանի մաքրման համար 
32.91.11.100 Ավելներ և խոզանակներ միասին կապակցված ճյուղերից և բուսական այլ նյութերից 

32.91.11.300 Խոզանակներ և շվաբրներ մեխանիկական, հատակի մաքրման համար, առանց 
էլեկտրաշարժաբերի 

32.91.11.500 Խոզանակներ տնտեսական և կենդանիների խնամքի համար 
32.91.11.530 Ավելներ տնային տնտեսության համար 
32.91.11.550 Ավելներ և խոզանակներ ճանապարհային ծածկույթի մաքրման համար 
32.91.11.570 Խոզանակներ տնտեսական և կենցաղային աշխատանքային, այլ 
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32.91.11.900 Խոզանակներ մաքրող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.91.12 Ատամի, մազերի և դիմահարդարման համար այլ խոզանակներ. 

գեղանկարչական վրձիններ, գրելու և կոսմետիկական վրձիններ 
32.91.12.100 Խոզանակներ ատամի 
32.91.12.300 Վրձնիկներ սափրման համար, խոզանակներ մազերի համար, խոզանակներ 

հարդարանքի այլ 
32.91.12.350 Խոզանակներ մազերի համար 
32.91.12.370 Վրձնիկներ սափրման և խոզանակներ հարդարանքի,  անձնական օգտագործման 

համար, այլ  
32.91.12.500 Վրձիններ գեղարվեստական, վրձինիկներ գրելու համար 
32.91.12.700 Վրձնիկներ կոսմետիկական  
32.91.19 Այլ խոզանակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.91.19.300 Վրձիններ ներկերի, սոսնձաներկերի, լաքերի համար և վրձիններ համանման, 

վրձիններ ներկարարական 
32.91.19.330 Վրձիններ ներկարարական ուղղանկյունաձև (պատերի և պաստառների համար, 

ներկման համար (այդ թվում` սոսնձային) և այլն) 
32.91.19.350 Վրձիններ կլոր, հարթ և ձվաձև, լաքապատման կամ ներկման համար 
32.91.19.500 Սպունգներ ներկարարական և ներկագլաններ  
32.91.19.700 Խոզանակներ, մեխանիզմների, սարքերի կամ տրանսպորտային միջոցների մասեր 

հանդիսացող, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.91.9 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.91.99 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.91.99.000 Ավելների և խոզանակների արտադրության գործընթացի առանձին 

գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 
32.99 Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

32.99.1 Պաշտպանական գլխարկներ. գրիչներ և մատիտներ, գրատախտակներ, 
համարակալման, թվագրման և կնքման համար կնիքներ, դրոշմակներ. 
գրամեքենաների ժապավեններ, դրոշմակման բարձիկներ  

32.99.11 Պաշտպանական գլխարկներ և այլ պաշտպանական միջոցներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
-հակագազի դիմակներ, հրակայուն պաշտպանական հագուստ, խցանակեղևի 
փրկագոտիներ, ականջի և քթի խցաններ (օրինակ` աղմուկից կամ ջրից անձնական 
պաշտպանության համար), երկաթյա պաշտպանական գլխարկներ և անձնական 
պաշտպանության այլ մետաղական սարքվածքներ, հավաքակցորդների 
(մոնտաժորդների) գոտիներ և անվտանգության ու մասնագիտական օգտագործան 
այլ գոտիներ 

32.99.11.100 Հակագազի դիմակներ 
32.99.11.200 Հրակայուն պաշտպանական հագուստ 
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32.99.11.300 Խցանակեղևի փրկագոտիներ, ականջի և քթի խցաններ (օրինակ` աղմուկից կամ 
ջրից անձնական պաշտպանության համար) 

32.99.11.400 Հավաքակցորդների (մոնտաժորդների) գոտիներ և անվտանգության ու 
մասնագիտական օգտագործան այլ գոտիներ 

32.99.11.900 Երկաթյա պաշտպանական գլխարկներ և անձնական պաշտպանության այլ 
մետաղական սարքվածքներ 

32.99.12 Գրիչներ գնդիկավոր. գրիչներ և նրբաթաղիքից կամ այլ ծակոտկեն նյութերից 
ծայրապանակով գծանշիչներ. մեխանիկական մատիտներ 
 
 
32.99.12 – 32.99.14 ենթակարգերը ներառում են`  

- գնդիկավոր գրիչներ` որպես կանոն կազմված են հիմնիրանից, որի մեջ 
տեղադրված է գնդիկային ծայրապանակով քանաքի մածուկով փոքր խողովակ, 
կարող են հանդերձվել թվային ցուցանշմամբ էլեկտրոնային ժամացույցով 

- թաղիքից և այլ ծակոտկեն նյութերից ծայրապանակով գրիչներ և գծանշիչներ, 
ներառյալ ինքնահոսների տիպի  

- ինքնահոսներ թանաքային, ստիլոգրաֆներ և այլ գրիչներ (պոմպային, դնովի 
պարկուճով, պլունժերային, վակումային և այլն), այդ թվում նաև փետուրներով և 
գլխադիրներով 

- պատճենահան ստիլոգրաֆներ, 

- պտուտակային և ավտոմատ մատիտներ` մեկ կամ ավելի գրաքարերով, այդ թվում` 
սովորաբար մատիտների մեջ տեղադրվող լրացուցիչ գրաքարերով  

- գրիչների գրչածայրեր` բաղկացած են մեկ կամ ավելի մասերից, այդ թվում` 
գլխադիրներով և ծայրերով 

- մատիտների բռնիչներ և համանման բռնիչներ (օրինակ` նկարչական կավիճների 
համար) 

- այլ խմբավորումներում չթվարկված` նույնականացվող մասեր, օրինակ` ցանկացած 
կառուցվածքի փետուրներ (ներառյալ կիսավարտ և կոպտամշակած), սեղմակներ, 
գնդիկավոր գրիչների միջուկներ (կազմված են գնդիկային ծայրապանակից և 
թանաքամբարից), գծանշիչ ստիլոգրաֆների գնդիկային ծայրապանակների և 
թաղիքե գլխիկների բռնիչներ, թանաքի հոսքի կարգավորիչներ, լցնող և 
պտուտակային մեխանիզմներ, ռետինե և այլ նյութերից թանաքամաններ, 
ծայրապանակների պաշտպանիչ գլխադիրներ, դնովի գրչածայրերի հավաքածուներ, 
գրչածայրերի կամ գրիչների կցափողներ և այլն 
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Բացառվում է` 

- ինքնահոսների մեջ տեղադրվող` թանաքով պարկուճները (20.30.24)   

- գնդիկավոր գրիչների և մատիտների պողպատե գնդիկները (28.75.27 կամ 28.15.31) 

- գծիչները (26.51.33) 

- մատիտների գրաքարերը (32.99.15)   

32.99.12.100 Գրիչներ գնդիկավոր 
32.99.12.130 Գրիչներ գնդիկավոր, հեղուկ թանաքով 
32.99.12.150 Գրիչներ գնդիկավոր, ազնիվ մետաղից կամ ազնիվ մետաղով պատված մետաղից 

պատյանով կամ գլխադիրով 
32.99.12.170 Գրիչներ գնդիկավոր, փոխարինելի միջուկով 
32.99.12.190 Գրիչներ գնդիկավոր, այլ 
32.99.12.300 Գրիչներ, ֆլոմաստերներ և գծանշիչներ նրբաթաղիքե և այլ ծակոտկեն նյութերից 

ծայրապանակով 
32.99.12.500 Մատիտներ մեխանիկական, ներս ու դուրս տարվող  
32.99.13 Գրիչներ գծագրական, տուշի համար. ինքնահոսներ, գրչագրեր և այլ գրիչներ 

32.99.13.300 Գրիչներ գծագրական, սևաներկի համար 
32.99.13.500 Ինքնահոսեր գրչածայրով, պատյանով կամ գլխադիրով, գրիչներ այլ 
32.99.13.550 Ինքնահոսեր գրչածայրով, ազնիվ մետաղից կամ ազնիվ մետաղով պատված 

մետաղից պատյանով կամ գլխադիրով 
32.99.13.590 Գրիչներ այլ 
32.99.14 Գրենական պիտույքների հավաքածուներ, գրիչների և մատիտների բռնիչներ և 

համանման բռնիչներ. գրենական պիտույքների մասերը 
32.99.14.100 Հավաքածուներ երկու կամ ավելի առարկաներից, 32.99.12 կարգի 
32.99.14.300 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների  
32.99.14.350 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների, բաղկացած գնդիկային ծայրապանակից, մածուկով 

գլանանոթից, հեղուկ թանաքով 
32.99.14.390 Միջուկներ գնդիկավոր գրիչների, այլ 
32.99.14.500 Գրչածայրեր գրիչների, գլխադիրներ և մասեր արտադրատեսակների, 32.99.12 

ենթակարգի 
32.99.14.530 Գրչածայրեր գրիչների և գլխադիրներ  
32.99.14.550 Մասեր արտադրատեսակների, 32.99.13 կարգի 
32.99.15 Մատիտներ, գունավոր մատիտներ, գրաքարե միջուկներ մատիտների համար, 

գունամատիտներ, ածխային մատիտներ, գրելու և նկարելու կավիճներ, դերձակի 
կավիճներ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- երկու տիպի արտադրատեսակներ` առանց թաղանթի կամ միայն  պաշտպանիչ 
թղթե շերտով պատված արտադրատեսակներ (օրինակ` կավիճներ, նկարչության 
ածխիկներ, մատիտային գրաքարեր, որոշ գունավոր մատիտներ, գունամատիտներ և 
գրաքարային մատիտներ) և փայտե կամ պլաստմասսե թաղանթով մատիտներ և 
գրաքարային գունավոր մատիտներ (երբեմն նաև մի քանի թղթե շերտերով): 

 

- գրաքարային մատիտներ` բնական և շեղջաքարացված գրաքարով 

- ձողիկների տեսքի բնական կավիճներ` ստացվում են սղոցման և կտրման միջոցով 

- արհեստական կավիճներ` սովորաբար պատրաստվում են կրածնի սուլֆատի կամ 
կարբոնադի հիմքից, որոշ դեպքերում նաև ներկանյութի հավելմամբ 

- նկարչական ածխիկներ` ստացվում են կեչակեղևի փայտանյութի ածխացման 
միջոցով 

- գունավոր մատիտներ և գունամատիտներ` որպես կանոն ստացվում են կավճի կամ 
կավի, ներկանյութից, դոճխեժի կամ մոմի, սպիրտից և բևեկնայուղի խառնուրդից 

- մատիտներ և գունավոր մատիտներ գրաքարով` կոշտ թաղանթով  

- մատիտների գրաքարեր (օրինակ` գրաֆիտի և կավի խառնուրդից կազմված սև 
գրաքարեր, մետաղների օքսիդների կամ այլ հանքային գունանյութի ու կավի, կավճի 
կամ մոմի համակցությունից կազմված գունավոր գրաքարեր, կավից կազմված և 
անիլինով կամ ֆուքսինով ներկված քիմիական կամ պատճենահանման գրաքարեր) 

- վիմագրական մատիտներ` լամպի մրուրի, մոմի, օճառի, ճարպերի հիմքով  

- «խեցեգործական» մատիտներ` ապակենման ներկանյութերի, յողւերի, արմավենու 
յուղի, մոմի և այլնի հիմքով  

- ամրացված ռեզինով և այլ պարագաներով մատիտներ  

- դերձակի կավիճներ (կազմված են ստեատիտից) 

 

Բացառվում է` 

- չմշակված վիճակում գտնվող կավիճը (08.11.30) 
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- բժշկական մատիտները (օրինակ`անգարի դեմ) (21.20.11-21.20.13) 

- կոսմետիկական հարդարանքի համար նախատեսված մատիտները (օրինակ` 
թարթիչների համար) (20.42.12 և 20.42.19) 

32.99.15.100 Մատիտներ սև և գունավոր գրաքարերով, կոշտ պատյանով 
32.99.15.300 Գրաքարեր մատիտների համար, սև կամ գունավոր 
32.99.15.500 Կավիճներ գրելու կամ նկարելու համար, կավիճներ դերձակի  
32.99.16 Գրատախտակներ, համարակալման, թվագրման և կնքման համար կնիքներ, 

դրոշմակներ. գրամեքենաների ժապավեններ կամ համանման ժապավեններ. 
դրոշմակման բարձիկներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տախտակներ և գրաքարի տախտակներ, որոնք հստակորեն նախատեսված են 
գրաքարային մատիտների, կավիճների, թաղիքե կամ թելքային գծանշիչների 
միջոցով դրանց վրա գրելու կամ նկարելու համար, կարող են կազմված լինել 
գրաքարից (այդ թվում` շեղջաքարացված) կամ այլ նյութից (փայտ, ստվարաթուղթ, 
մանածագործվածք, անկիզաքար, ցեմենտ և այլն), որը մեկ կամ երկու կողմից 
պատված է փոշենման գրաքարի պատրաստուկով կամ որևէ այլ պատվածքով, որի 
վրա կարելի է գրել, կամ էլ կարող են տախտակապատվել պլաստմասսայով, կարող 
են ունենալ մշտական նշագծումներ (գծեր, վանդակներ և այլն), ինչպես նաև 
պարունակել համրիչների համար նախատեսված շրջանակներ 

 

- ձեռքի օգտագործման դրոշմակներ (թվերի և համարների ցուցանշմամբ) և այլ 
դրոշմակներ, ինչպես նաև հավաքովի տառակալներ, այդ թվում`  

- կնիքներ նշաններով` մոմի հետ օգտագործման համար, այդ թվում` բռնակոթով  

- դրոշմակներ տարատեսակ տիպերի, այդ թվում` տպագրական ժապավենով և 
ինքնագլանվող սարքվածքով, օրինակ` դրոշմակներ ամսաթվով, տարբեր 
տվյալներով, տոմսային, համարակալիչներ, գլանիկային դրոշմակներ, գրպանի 
դրոշմակներ (սովորաբար կազմված են կնիքից և կնիքի բարձիկից) 

- փոխարինովի նշանների հավաքման տառակալներ` որոշներում կարող են լինել 
մշտական տեքստեր կամ նկարներ, օրինակ` փոստային տառակալներ, որոնց վրա 
փոխվում է միայն ամսաթիվը  

- ձեռքի ոչ մեծ տպագրական հավաքածուներ (ոչ խաղալիքային)` բաղկացած ձեռքի, 
հավաքովի տառակալներից, փոխարինվող նշաններից, մանրունելիից և կնիքի 
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բարձիկ պարունակող տուփից   

- տոմսերի դրոշմակման ձեռքի սարքավորումներ` ամսաթվով և այլ նշաններով 
(նույնիսկ եթե հանդերձված են դակիչով) 

 

- կնիքի բարձիկներ, այդ թվում` թանաքով տոգորված, որպես կանոն կազմված են 
փայտե, մետաղական, պլաստմասսայի հիմքին ամրացված թաղիքից, հյուսկեն 
գործվածքից կամ այլ կլանիչ նյութից 

- ժապավեններ (այդ թվում` կոճով կամ քարտրիջով)` գրամեքենաների, հաշվիչ և այլ 
մեքենաների համար, որոնք հանդերձված են այդ ժապավենների միջոցով 
տպագրման սարքվածքով (ավտոմատ կշեռքներ, սյունատեղակայիչ մեքենաներ, 
հեռատիպեր և այլն) 

- թանաքով ներծծված և այլ ժապավեններ, որպես կանոն մետաղական սևեռակող 
սարքավորմամբ, կիրառվում են ճնշագրիչներում, ջերմագրիչներում և այլն` գրանցող 
սարքավորման ասեղի շարժման ուղղությունը տպելու և հիշելու համար, սովորաբար 
պատրաստվում են հյուսկեն գործվածքից, երբեմն նաև պլաստմասսայից կամ թղթից 
(տվյալ դիրքում դասակարգելու համար դրանք պետք տոգորված լինեն թանաքով 
կամ որևէ այլ ներկանյութով) 

Բացառվում է` 

- ձեռքի` թանաքային գլանները (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից դրանք 
կազմված են) 

- թվերով ոը համարներով դրոշմակները և համանման դրոշմակները, որոնք 
հանդերված են սեղանին, գրասեղանին և այլնին ամրացման սարքվածքով, հատուկ 
ստենդի վրա աշխատանքի համար նախատեսված և այլ դրոշմակները (26.20.12) 

- կապարակնքման և կնքման ունելիները, կենդանիների խարանման ունելիները 
(25.73.30) 

- խարանման և գծանշման արդուկները (25.73.30) 

- տպագրական հաստոցներում օգտագործվող, չամրացված տառերը, թվերը և այլ 
նշանները (28.99.12), (այլ տիպի նշանները դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից 
դրանք կազմված են) 

- չոր կնքման համար նախատեսված, հիմնաթիթեղով ձեռքի դրոշմակները (26.20.12) 
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- կիրառման համար դեռևս ոչ պատրաստ գրոելու կամ նկարելու գրաքարերը 
(08.11.40 կամ 23.70.12) 

- գրամեքենաներում օգտագործման համար ոչ պիտանի պատճենահան թղթի և 
ժապավենի գլանափաթեթները կամ այլ շերտերը, հաշվիչ մեքենաներում, 
դրամարկղային մեքենաներում և այլնում պատճնների ստեղծման համար 
նախատեսված ժապավենները (որպես կանոն, դրանք զգալի լայն են մեքենագրական 
ժապավենից` սովորաբար 3 սմ-ից ավելի լայնության) (հատված 17) 

- տպագրության համար ոչ պատրաստի` թանաքով չներծծված կամ պատված 
ժապավենները (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 

- դատարկ կոճերը (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 

32.99.16.100 Տախտակներ գրաքարի և տախտակներ այլ, գրելու և նկարելու համար 
32.99.16.300 Դրոշմակներ ձեռքի` թվագրման, կնքման կամ համարակալման համար,  դակիչներ և 

սարքվածքներ, ձեռքի, համանման  (ներառյալ` տպագրական ձեռքի հաստոցներ)  
32.99.16.500 Բարձիկներ կնիքի 
32.99.16.700 Ժապավեններ գրամեքենաների կամ համանման տպագրական սարքվածքների 

համար 
32.99.2 Հովանոցներ. ձեռնափայտեր. կոճակներ. կոճգամներ. «կայծակ»-շղթաներ. դրանց 

մասերը 
32.99.21 Հովանոցներ անձրևային և արևային, ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ-թիկնակներ, 

մտրակներ և համանման արտաադրատեսակներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- հովանոցներ տարբեր տեսակների, օրինակ` «արարողակարգային» հովանոցներ, 
վրանային հովանոցներ (բաղկացած են մեծ մակերես ունեցող կտավով շատ մեծ 
հովանոցներից, որը կարելի է ամրացնել գետնին), սրճարանների, այգիների համար 
նախատեսված հովանոցներ, ձեռնափայտի տեսքի հովանոցներ (իրենցից 
ներկայացնում են կոշտ պատյանով հովանոցներ, որը հովանոցին տալիս է 
ձեռնափայտի տեսք), փոքր արևային հովանոցներ և այլն, ինչպես նաև դրանց 
հանդերձման պարագաներ (անկախ պատրաստման համար օգտագործված նյութի), 
կարող են զարդարվել բանվածքով, ժանյակներով, բոլորածալերով և այլն, ձողերը և 
բռնակները սովորաբար պատրաստվում են փայտից, հնդկեղեգից, պլաստմասսայից 
կամ մետաղից, բռնակները կարող են ամբողջապես կամ մասնակի պատրաստվել 
թանկարժեք մետաղից կամ ունենալ թանկարժեք մետաղից մետաղական 
դրվագվածք, փղոսկրից, եղջյուրից, սաթից, կրիայի պատյանից, սադափից և այլն, 
պատվել կաշվով կամ այլ նյութով, ներկվել, ինչպես նաև ներդրվագվել թանկարժեք 
կամ կիսաթանկարժեք քարերով (բնական, արհեստական կամ վերականգնված) 
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- ձեռնափայտեր, ծալովի ձեռնափայտ-նստոցներ և համանման 
արտադրատեսակներ, ի թիվս սովորական, քայլքի համար նախատեսված ծալովի 
ձեռնափայտերի (հատուկ ձեռնափայտեր, որոնք բացելիս վերածվում են նստոցների), 
հաշմանդամների կամ արատ ունեցող անձանց համար նախատեսված հատուկ 
ձեռնափայտեր, հովվի ցուպեր, ինչպես նաև հնդկեղեգից կամ փայտից, կորացրած 
կամ այլ եղանակով մշակած կիսավարտ ձեռնափայտեր, ձողերը, բռնակները և այլ 
բաղադրիչները կարող են պատրաստվել տարբեր նյութերից, դրվագվել թանկարժեք 
և այլ մետաղներով, ներդրվագվել մետաղներով, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք 
քարերով (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), կարող են նաև 
ամբողջությամբ կամ մասնակի պատվել կաշվով կամ այլ նյութերով 

- մտրակներ, ճիպոտներ և համանման արտադրատեսակներ (այդ թվում` 
ձիագնացության մտրակներ) կարող են հանդերձվել դաստապանածոպով կամ այլ 
պարագաներով (պատրաստված ցանկացած նյութից)  

Բացառվում է` 

- հովանոցները և արևային հովանոցները, որոնք ակնհայտ նախատեսված են որպես 
խաղալիքներ (32.40.39 կամ 32.40.4) կամ դիմակահանդեսային պարագաներ 
(32.99.51) օգտագործելու համար 

- հովանոցների պատյանները և համանման պարագաները, որոնք մատակարարվում 
են հովանոցների հետ միևնույն լրակազմում, սակայն հովանոցների բաղկացուցիչ 
մաս չեն հանդիսանում (դասակարգվում են համապատասխան խմբավորումներում) 

- հովանոցի կամ վրանային հովանոցի բնույթ չունեցող, լողափի տաղավարները 
(13.99.22)   

- ձեռնափայտերի պատրաստման համար օգտագործվող հնդկեղեգը կամ փայտը, 
որոնք սակայն ենթարկվել են միայն կոպտամշակման կամ կոպտադրվագման (16.10) 

- անավարտ բռնակների կամ բռնակոթերի տեսք ունեցող կիսապատրաստվածքները 
(32.99.22) 

- չափման համար նախատեսված ձեռնափայտերը, փայտերը և համանման 
արտադրատեսակները (26.51.32) 

- հրազենային զենքով ձեռնափայտերը, ներդիր սրով ձեռնափայտերը, ծանր գլխիկով 
ձեռնափայտերը և համանման արտադրատեսակները (25.40.12) 

- գոլֆի, հոկկեյի մականները, լեռնադահուկային սպորտի համար նախատեսված 
փայտերը և համանման արտադրատեսակները (32.30.1) 
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32.99.21.300 Հովանոցներ անձրևային և արևային 
32.99.21.500 Ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ-նստոցներ, ճիպոտներ, մտրակներ և 

արտադրատեսակներ համանման 
32.99.22 Անձրևային և արևային հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-

թիկնակների, մտրակների և համանման արտադրատեսակների մասեր, 
դրվագներ և պարագաներ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 32.99.21 ենթակարգում թվարկված արտադրատեսակների մասեր, հարմարանքներ 
և պարագաներ` անկախ դրանց պատրաստման համար օգտագործված նյութի 
(ներառյալ թանկարժեք մետաղներ, թանկարժեք մետաղով կամ բնական, 
արհեստական կամ վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերով 
ներդրվագներ): 

- հովանոցների, ձեռնափայտերի, ճիպոտների և այլնի բռնակներ (ներառյալ 
անավարտ բռնակներ հանդիսացող կիսապատրաստվածքներ), գլխիկներ և այլն  

- կարկասներ (ներառյալ ձողերի վրա տեղակայված կարկասները), ճաղեր և 
կարկասների ձգման սարքավորումներ, այդ թվում` կենտրոնական ձողին ամրացված 
կարկասներ (այսինքն հովանոցի հենքեր), հավաքած, առանց ձողերի կարկասներ, 
բռնակով ու գլխիկով կամ առանց դրանց ձողեր, մտրակների, ճիպոտների և 
ձիավարի ճիպոտների մտրակակոթեր, փոքրիկ անիվներ, ճաղերի գլխիկներ, 
գլխադիրներ, կցորդիչներ, զսպանակներ, անուրներ, կայմի նկատմամբ հովանոցի 
վերնամասը որոշակի անկյան տակ տեղակայող սարքավորումներ,  բութակներ, 
հովանոց-նստոցների հիմքեր և այլն, չհավաքած կողեր և ճաղեր 

 

Բացառվում է`  

- դրվագներ, զարդեր և պարագաներ` մանածագործվածքե նյութերից, պատյաններ, 
ծածկոցներ, վրձինիկներ, փոկեր և համանման արտադրատեսակներ` այլ նյութերից 
(դասակարգվում են առանձին, նույնիսկ եթե այդ արտադրատեսակները 
մատակարարվում են հովանոցների, ձեռնափայտերի և այլնի հետ, սակայն դրանց 
բաղկացուցիչ տարրեր չեն հանդիսանում) 

- կիսավարտ ձեռնափայտերը (16.10) 

- երկաթե կամ պողպատե խողովակիկները, ինչպես նաև ճաղերի կամ ձգող 
սարքավորումների` միայն պահանջվող երկարությամբ կտրած երկաթե կամ 
պողպատե հատվածները (հատված 25) 
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32.99.22.000 Անձրևային և արևային հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-թիկնակների, 
մտրակների և համանման արտադրատեսակների մասեր, դրվագներ և պարագաներ 

32.99.23 Կոճգամներ և դրանց մասերը. կոճակներ. «կայծակ»-շղթաներ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- կոճակներ (ձողավոր և ծակած, կիրառման նպատակից կախված ունեն տարբեր 
չափեր և ձևեր, որոշ ձողավոր կոճակներում սևեռող ձողը հնարավորություն է տալիս 
կոճակն ամրացնել առանց թելի, որոշներն ամրացվում են նաև դուրգամային 
մեխանիզմի միջոցով), կոճգամներ (սեղմակային ճարմանդներ, նիգեր և այլն` 
կազմված են մեկ կամ մի քանի մասերից և գործում են դուրգամային (սեղմակային) 
մեխանիզմի միջոցով, նախատեսված են հագուստի պարագաներին և այլնին 
կցակարելու համար) և համանման արտադրատեսակներ` օգտագործվում են 
հագուստի պարագաների և այլնի կոճկման կամ զարդարման համար, կարող են 
պատրաստվել տարբեր նյութերից և կարող են պարունակել բնական կամ 
արհեստական մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, 
արհեստական կամ վերականգնված), թանկարժեք մետաղներ կամ թանկարժեք 
մետաղով պատված մետաղներ, պայմանով, որ դրանք ներկայացված են աննշան 
քանակությամբ, հիմնականում պատրաստվում են սև կամ գունավոր մետաղներից, 
փայտից, «բուսական փղոսկրից» (կորոզո), ոսկրից, եղջյուրից, պլաստմասսայի, 
խեցեղենից, ապակուց, էբոնիտից, մամլած ստվարաթղթից, կաշվից, կաշվի տարբեր 
տեսակների համակցությունից, փղոսկրից, կրիայի պատյանից և սադափից, կարող 
են բաղկացած լինել նաև թվարկված նյութերի համակցությունից և պատվել 
մանածագործվածքով  

- օղլակ-շղթաներ տարբեր չափերի` հագուստի, կոշիկի և այլնի համար, հիմնականում 
կազմված են մանածագործվածքային նյութի կամ պլաստմասսե երկու նեղ 
երիզներից, որոնցից յուրաքանչյուրի ծայրում առկա են փոքրիկ փակեր 
(մետաղական, պլաստմասսե կամ այլ)` սողանի միջոցով միակցելու համար 

Բացառվում է` 

- ոչ աննշան քանակությամբ բնական կամ արհեստական մարգարիտ, թանկարժեք 
կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), 
թանկարժեք մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղներ 
պարունակող կոճակները, կոճգամները և համանման արտադրատեսակները 
(32.12.11) 

- թևքաճարմանդները (32.12.13 կամ 32.13.10) 

32.99.23.300 Կոճգամներ, ճարմանդներ, թևքաճարմանդներ և դրանց մասեր, կոճակներ 
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32.99.23.330 Կոճգամներ, ճարմանդներ, թևքաճարմանդներ և դրանց մասեր 
32.99.23.350 Կոճակներ պլաստմասսե, առանց մանածագործվածքային պատվածքի 
32.99.23.370 Կոճակներ ոչ ազնիվ մետաղներից, առանց մանածագործվածքային պատվածքի 
32.99.23.390 Կոճակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.99.23.500 Օղլակ-շղթաներ 
32.99.24 Կոճակների կաղապարներ և այլ մասեր. կոճակների նախապատրաստվածքներ. 

«կայծակ»-շղթաների մասեր 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- երեսքաշման համար նախատեսված կոճակներ` որոշ կոճակների տիպերի «ներքին» 
մասեր, որոնք հետագայում պատվում են մանածագործվածքով, թղթով, կաշվով և 
այլն, դասակարգվում են տվյալ դիրքում եթե հստակ տարբերակվում են որպես 
կոճակների արտադրության համար նախատեսված առարկաներ, կարող են 
բաղակացած լինել փայտից, հիրիկի կոճղարմատից և այլնից, սակայն առավել 
հաճախ կազմված են երկու մետաղական մասերից, որոնցից մեկը պատված է 
մանածագործվածքով կամ այլ նյութով, իսկ մյուսը տեղադրվում է դրանում և 
ամրացնում մանածագործվածքը 

- կոճակների հստակ նույնականացվող այլ մասեր, օրինակ` դուրգամներ, հիմքեր, 
գլխիկներ  

- կոճակների նախապատրաստվածքներ, որը ներառում է` կաղապարված 
նախապատրաստվածքներ (ստացվում են կաղապարման արդյունքում և դեռևս 
պիտանի չեն որպես կոճակներ օգտագործելու համար, որպես կանոն ենթակա են 
կտրման, դակման և ողորկման), դրոշմավորված մետաղից 
նախապատրաստվածքներ (բաղկացած են միմյանց մեջ տեղադրելու համար 
նախատեսված երկու մասերից` հիմքից և վերնամասից), սադափից, «բուսական 
փղոսկրից» (կորոզո), փայտից և այլնից նախապատրաստվածքներ, մշակված 
(օրինակ` կլորացրած կամ կորացրած, հղկած կամ ծակած և այլն) 

- օղլակ-շղթաների մասեր, օրինակ` փակեր, սողաններ, ծայրամասի սեղմակներ և 
փակերով հանդերձված, ցանկացած երկարության նեղ երիզներ  

 

Բացառվում է` 

- սղոցած, կտրած կամ ողորկած, սակայն հետագա մշակման չենթարկված 
սկավառակները (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 
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32.99.24.300 Կաղապարներ կոճակների համար և մասեր կոճակների այլ, 
նախապատրաստվածքներ կոճակների համար 

32.99.24.500 Մասեր օղլակ-շղթաների 
32.99.3 Արտադրատեսակներ մազերից (մարդու կամ կենդանիների), համանման 

արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից 
32.99.30 Արտադրատեսակներ մազերից (մարդու կամ կենդանիների), համանման 

արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- ընտրված և հատուկ եղանակով մշակած (օրինակ` գունազերծած, տեսակավորած, 
գանգրեցրած և ներկած) մարդու մազեր` մարդու մազից արհեստական 
արտադրատեսակների արտադրության (օրինակ` կեղծամների, ծամերի և 
խոպոպների) կամ այլ նպատակների համար 

- կենդանիների մշակված բուրդ և մազեր (օրինակ` եզնուղտի մազ, անգորական կամ 
տիբեթյան այծի մազ) և այլ մանածագործվածքային նյութեր (օրինակ` քիմիական 
թելքեր)` նախատեսված են կեղծամների և այլ արտադրատեսակների կամ 
տիկնիկների մազերի արտադրության համար, ներառում են, մասնավորապես, բրդի 
կամ կենդանական ծագման այլ մազի մազափնջերից կազմված 
արտադրատեսակներ` ծամի տեսք ունեցող (որպես կանոն բավական երկար են և 
կշռում են մոտ 1 կգ), ոչ մեծ փնջերի հավաքած մանածագործվածքային թելքերից 
գանգրավարսեր (որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 14 մ-ից մինչև 15 մ երկարություն և 
կշռում է մոտ 500 գ), «հյուսվածեղեններ» (կազմված են ներկած և երկտակ ծալած 
քիմիական թելքերից, որոնք ամրացվում են ծալած մասերից և ձևավորում 
արհեստական ծամ (ունեն մոտ 2 մմ լայնություն), արտաքնապես նման են ծոպերիզի)  

 

- մարդու մազից, կենդանիների մազից կամ մանածագործվածքային նյութերից 
պատրաստված արհեստական (կեղծ) արտադրատեսակներ (կեղծամներ, մորուքներ, 
հոնքեր և թարթիչներ, արհեստական ծամեր և խոպոպներ, բեղեր և այլն), դրանց 
պատրաստումը որպես կանոն պահանջում է բարձր վարպետություն, քանի որ դրանք 
օգտագործվում են անձնական կամ մասնագիտական (օրինակ` թատերական 
կեղծամներ) նպատակների համար  

Բացառվում է` 

- մարդու մազերը, որոնք պարզապես լվացվել, սանրվել և տեսակավորվել են ըստ 
երկարության (սակայն չեն դարսվել այնպես, որ համընկնեն արմատներն ու ծայրերը) 
և մարդու մազի քոլքերը  
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- ճոպանի տեսքի կամ մանման համար նախատեսված կենդանական ծագման 
մազափնջերը կամ մանվածքները (հատված 13) 

- տիկնիկների կեղծամները (32.40.11) 

- դիմակահանդեսային պարագաները (որպես կանոն, ցածրորակ նյութերից) 
(32.99.51) 

- մազե զտած գործվածքները (13.96.16) 

- մազերի համար նախատեսված ցանցերը (14.19.42) 

- մազե մաղերը (32.99.59) 

32.99.30.300 Մազեր մարդու, բուրդ և մազեր կենդանիների մաքրած, մշակած,  ուղղած և դարսած 
և նյութեր կեղծամների համար, այլ 

32.99.30.500 Կեղծամներ, մորուքներ դնովի, հոնքեր և արտադրատեսակներ համանման, մարդու 
կամ կենդանիների մազից, մանածագործվածքային սինթետիկ նյութերից 

32.99.4 Վառիչներ, ծխամորճեր և դրանց մասերը. արտադրատեսակներ վառելանյութերից. 
հեղուկ կամ գազային հեղուկացված վառելիք 

32.99.41 Վառիչներ սիգարետների համար և այլ վառիչներ. ծխամորճեր և ծխափողեր 
սիգարների, սիգարետների համար, դրանց մասերը 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մեխանիկական հրահաններ` կայծն առաջանում է ֆրեզային ծայրերով անվիկի 
միջոցով, որը պտտվելով հպվում է «կայծքարին» (սովորաբար կազմված է 
ֆերոցերիումի համահալվածքից) 

- էլեկտրական հրահաններ` կայծն առաջանում է ցանցի կամ մարտկոցի էլեկտրական 
հոսանքի միջոցով կամ որոշ դեպքերում առաջացնում է էլեկտրական ռեզիստորի 
շիկացում 

- քիմիական հրահաններ` տվյալ տեսակի հրահաններում կատալիզորդը շիկանում է 
կատալիզացնող գործընթացում գազի առկայության դեպքում 

- ոչ մեխանիկական հրահաններ` բաղկացած են վառելիքի ամբարից և փոխարինվող, 
պողպատե ծայրով ոչ մեծ մետաղական ճաղից, պողպատե ծայրի` կայծքարին 
դիպչելու դեպքում առաջանում է կայծ, որը բոցավառում է վառելիքը  

Տվյալ ենթակարգում դասակարգվող հրահանները կարող են լինել ձեռքի կամ 
սեղանի, կամ նախատեսվել պատին, գազօջախին և այլնին ամրացման համար, 
ներառում են նաև ավտոմեքենաների և տրանսպորտային այլ միջոցների համար 
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նախատեսված հրահաններ, այլ առարկաների (օրինակ` ծխախոտատուփերի, 
դիմափոշամանների, ժամացույցների, էլեկտրոնային հաշվարկիչների) հետ 
համակցված հրահանները դասակարգվում են ըստ դրանց հիմնական 
նշանակության: 

- տարատեսակ ծխամորճեր` (ներառյալ չիբուխներ, նարգիլե և այլն)` առավել հաճախ 
պատրաստվում են թրծակավից, խեցեղենից, փայտից (շիմշատի, բալենու և այլնի), 
հավամրգու արմատից, սաթից, սեպիոլիտից, կոպալից, սադափից, էբոնիտից, 
ստետիտից, կավից 

- սիգարների և ծխագլանակների ծխափողեր 

- ծխամորճերի կոթեր, փողեր, կափարիչներ  

- կլանիչ թասանման մասեր 

- խցուկներ  

- ներքին մանրակներ (ներառյալ դնովի զտիչներ) և այլն 

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները պատրաստվում են թրծակավից, 
խեցեղենից, փայտից (շիմշատի, բալենու և այլնի), հավամրգու արմատից, սաթից, 
սեպիոլիտից, կոպալից, սադափից, էբոնիտից, ստետիտից, կավից: 

Բացառվում է`  

- ծխամորճերի քերիչները և համանման մաքրող հարմարանքները (դասակարվում են 
համապատասխան խմբավորումներում) 

32.99.41.100 Հրահաններ սիգարետների համար և հրահաններ այլ 
32.99.41.300 Ծխամորճեր և չիբուխներ 
32.99.41.500 Ծխափողեր սիգարների և սիգարետների համար և դրանց մասեր, մասեր 

ծխամորճերի 
32.99.41.700 Նախապատրաստվածքներ կոպտամշակած, փայտից կամ  կոճղարմատներից, 

ծխամորճերի պատրաստման համար 
32.99.42 Վառիչների մասեր, հրահամահալվածքներ. արտադրատեսակներ 

վառելանյութերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ֆերոցերիում և այլ հրակիր համահալվածքներ` համահալվածքներ որոնք անհարթ 
մակերևույթին շփելիս առաջացնում են կայծ` գազի, բենզինի և այլնի բոցավառման 
համար, սովորաբար իրենցից ներկայացնում են ցերիումի և այլ մետաղների 
համակցություններ, տվյալ դիրքում ներառվում են ինչպես չմշակված տեսքի, 
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համահալվածքները այնպես և ձողերի, մեխանիկական հրահանների քարերի 
(կայծքարի) ձևի համահալվածքները (անկախ նրանից դրանք փաթեթավորված են, 
թե ոչ) 

- հրահանների նույնականացվող մասեր, ինչպես օրինակ` պատյաններ, ֆրեզային 
ծայրերով անվիկներ, վառելանյութի դատարկ կամ լիքը ամբարներ  

 

Բացառվում է` 

- բռնկիչները (20.51.12) 

- կայծքարերը (32.99.42) 

- պատրույգները (13.96.16 կամ 23.14.11) 

- ծխագլանակների և այլ հրահանների լիցքավորման համար օգտագործվող 
վառելանյութով տարողությունները (սրվակներ, շշեր, բանկաներ և այլն) (36.63.64) 

32.99.42.100 Համահալվածքներ ֆեռոցերային, հրակիր, արտադրատեսակներ վառելանյութից, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

32.99.42.300 Մասեր հրահանների (բացի կայծքարերի և պատրույգների) 
32.99.43 Հեղուկ կամ հեղուկացված գազային վառելիք վառիչների համար` 300սմ3 –ից ոչ 

ավել տարողությամբ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- հեղուկ կամ հեղուկացված գազային վառելանյութեր (օրինակ` բենզին, հեղուկ 
բութան) ամբարներով  (սրվակներ, շշեր և այլն)` ծխագլանակային կամ համանման 
հրահանների լիցքավորման կամ վերալիցքավորման համար (եթե դրանց 
տարողությունը չի գերազանցում 300 սմ3) 

- մետալդեհիդ (մետավառելանյութ, վառելանյութ, որը կոչվում է մետա կամ չոր 
սպիրտ),  հեքսամետիլենտետրամին (գեկսամին) և համանման պինդ վառելանյութեր` 
մատակարվում են հաբերով, փայտիկներով կամ այլ համանման տեսքով` որպես 
վառելանյութ օգտագործելու համար  

- սպիրտի հիմքով վառելանյութեր, որոնք պարունակում են այնպիսի 
արտադրատեսակներ ինչպես օճառ, դոնդողային նյութեր, թաղանթանյութի 
ածանցյալներ (հաճախ անվանվում են «պինդ սպիրտ») և այլ համանման պինդ կամ 
կիսապինդ վառելանյութեր, օրինակ` նատրիումի նիտրատի (որպես այրմանն 
օժանդակող ազդակ)  և կարբօքսիմեթիլթաղանթանյութի (որպես կապակցանյութ) 



2401 
 

աննշան պարունակությամբ փայտածխի փոշենման ձողիկներ` նախատեսված են 
դանդաղ այրման նպատակով պրակտիկորեն հերմետիկ տարողություններում 
տեղադրելու համար (օրինակ` որպես ջերմության աղբյուր հագուստի մեջ տեղադրելու 
համար) 

- խեժային ջահեր (տալիս են լույս հարաբերականորեն երկարատև ժամանակում, 
կազմված են խեժով, ասֆալտով, ավազով կամ այլ նյութով տոգորված 
վառելանյութից և սովորաբար տեղակայվում են փողերի կամ բռնակների վրա կամ 
փաթեթավորվում թղթե, մանածագործվածքե կամ այլ նյութից թաղանթով), 
հրահաններ (այրվում են շատ ուժեղ, սակայն շատ կարճ ժամանակամիջոց, կարող են 
կազմված լինել միզանյութաֆորմալդեհիդային խեժերից (նավթի և ջրի հավելմամբ) 
կամ հանքային յուղով կամ պարաֆինային մոմով տոգորված թղթից 

 

Բացառվում է` 

- փոշիների կամ բյուրեղների տեսքով մատակարարվող պինդ վառելիքները (20.14.61 
կամ 21.10.31) 

- ծխագլանակային կամ համանման հրահանների մասեր հանդիսացող կրկնակի 
վերալիցքավորված պարկուճները կամ այլ տարողությունները (լցված կամ չլցված) 
(32.99.42) 

- շեղջաքարացված տաշեղներից աղյուսների (բրիկետների) տիպի վառելիքները 
(38.11.59) 

32.99.43.000 Հեղուկ կամ հեղուկացված գազային վառելիք վառիչների համար` 300սմ3 –ից ոչ ավել 
տարողությամբ 

32.99.5 Այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
32.99.51 Տոների, դիմակահանդեսների կամ այլ զվարճանքների համար 

արտադրատեսակներ, այդ թվում աճապարությունների և կատակների համար 
արտադրատեսակները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- տոների, դիմակահանդեսների և այլ ներկայացումների համար, ինչպես օրինակ` 
շարաններ, չինական լապտերիկներ, թղթից, փայլաթիթեղից, ապակեթելքից և այլնից 
տարատեսակ զարդարանքներ, զարդարանքներ ամանօրյա եղևնիների (փայլեր, 
աստղիկներ, սառցիկներ) համար, արհեստական ձյուն, գունավոր փուչիկներ, 
զանգակներ, լապտերիկներ և այլն, զարդանկարներ, այլ զարդարանքներ (օրինակ` 
կենդանիների պատկերներ, դրոշակներ, որոնք օգտագործվում են կոնկրետ տվյալ 
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ներկայացման համար), Ծննդյան տոներին օգտագործվող ավանդական 
առարկաներ, շրխկաններ, մարդու արտաքինի տեսքի փոփոխման զվարճահնար 
առարկաներ, օրինակ` դիմակներ, դնովի ականջներ և քթեր, մորուքներ և բեղեր, 
թղթե գլխարկներ, թղթից կամ բամբակից ձյունիկներ, թղթե երիզներ 
(դիմակահանդեսայինների տիպի), ստվարաթղթե խողովակներ, փոքրիկ շվոցներ, 
կոնֆետի, դիմակահանդեսային հովանոցներ և այլն 

- աճպարարության և կատակների համար նախատեսված առարկաներ, օրինակ` 
հատուկ աճպարարությունների համար սարքավորված խաղաթղթերի կապուկներ, 
սեղաններ, առաջակալներ և արկղեր, կատակների համար նախատեսված 
առարկաներ, օրինակ` փռշտացնող փոշիներ, անակնկալով կոնֆետներ, ջրի շիթ 
արձակող լամբակներ, «ճապոնական ծաղիկներ» և այլն 

 

Բացառվում է` 

- նմանակում չհանդիսացող դնովի ականջները, քթերը, մորուքները, բեղերը և այլն 
(32.99.30) 

- մանածագործվածքից զվարճահնար հագուստը (հատված 14) 

- պաշտամունքային վայրերի կահավորության համար օգտագործվող արձանիկները, 
արձանները և համանման առարկաները  

- բնական ամանորյա տոնածառերը (16.10) 

- տոնական մոմերը և ամանօրյա տոնածառերի համար նախատեսված մոմերը 
(32.99.54) 

- պլաստմասսայից կամ թղթից փաթեթվածքները (դասակարգվում են ըստ այն 
նյութի, որից կազմված են` 17, 22) 

- տոնածառերի տակդիրները (դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 

- մանածագործվածքից դրոշները և դրոշների համար նախատեսված գործվածքները 
(13.92.29) 

- բոլոր տեսակի էլեկտրական շարանները (27.40.32) 

32.99.51.300 Արտադրատեսակներ ամանորյա և Ծննդյան տոների համար 
32.99.51.500 Արտադրատեսակներ տոների, դիմակահանդեսների կամ այլ զվարճանքների 

համար, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
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32.99.52 Վարսոցներ, սեղմակներ, վարսափաթթուկներ մազերի գանգրացման համար. 
օծանելիքի հեղուկացիրներ և դրանց գլխադիրները ու գլխիկները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  

- հարդարանքի սանրեր բոլոր տեսակների, այդ թվում` կենդանիների համար սանրեր  

- շքեղազարդ սանրեր բոլոր տեսակների, ինչպես անձնական հարդարանքի, այնպես 
և սանրվածքի պահպանման համար 

- սեղմակներ մազերի համար և համանման առարկաներ` հարդարանքի կամ 
սանրվածքի պահպանման համար, որպես կանոն պատրաստվում են 
պլաստմասսայից, փղոսկրից, ոսկրից, եղջյուրից, մետաղից և այլն 

- ծամկալներ  

- ծամկալներ և սեղմակներ գանգրացման համար, վարսափաթթուկներ և համանման 
առարկաներ` սովորաբար պատրաստվում են սև, գունավոր մետաղներից կամ 
պլաստմասսայից  

- անուշահոտ, բուրավետ, բրիլիանտինային և համանման հեղուկացիրներ` սեղանի և 
գրպանի տիպի, անձնական կամ մասնագիտական օգտագործման, կազմված են 
անոթից (սովորաբար պլաստմասսե, մետաղական, ապակե կամ այլ նյութից փոքր 
գլանանոթի տեսքով), որին ամրացվում են գլխադիր (կազմված է հեղուկացիր 
մեխանիզմ ունեցող գլխիկից և օդաճնշական սեղամակային փականից կամ 
մխոցային սարքավորումից) 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխադիրներ 

- հարդարանքի հեղուկացիրների գլխիկներ 

- խավափնջիկներ և տակդիրներ` կոսմետիկայի կամ հարդարանքի այլ միջոցների 
(դիմափոշի, կարմրաներկ և այլն) քսման համար, կարող են պատրաստվել 
ցանկացած նյութից (կարապի բմբուլ կամ այդերուկի փետրամազ, կաշի, 
կենդանիների բուրդ, փրփրառետին և այլն), կարող են ունենալ բռնակոթեր կամ 
զարդեր (փղոսկրից, կրիային պատյանից, ոսկրից, պլաստմասսայից, սև և գունավոր 
մետաղներից, թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղով պատված 
մետաղից) 

 

Բացառվում է` 
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- 27.51.23 ենթակարգի ծամկալները, սեղմակները և համանման առարկաները (այդ 
թվում` մանածագործվածքից, ռետինից կամ այլ նյութերից պատվածք և ամրակներ 
ունեցող) 

- սանրերը, մազերի սեղմակները, ծամկալները և համանման առարկաները, որոնք 
պարունակում են աննշան քանակության թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք 
մետաղով պատված մետաղ, բնական կամ մշակած մարգարիտ, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, սինթետիկ կամ վերականգնված) (32.12.14, 
14.19.19) 

- գլխի համար նախատեսված մանագագործվածքից ժապավենները (14.19.19) 

- հոտավետ հեղուկացիրների համար նախատեսված և առանձին մատակարարվող 
ամբարները (գլանանոթները, տափաշշերը և այլն) (դասակարվում են ըստ նյութի, 
որից կազմված են) 

- ռետինե սեղմակային փականները (22.19.71) 

- փոշեցիր պարագաները (28.29.83) 

- հոտավետ հեղուկացիր սարքվածքները (28.29.83) 

32.99.52.000 Վարսոցներ, սեղմակներ, վարսափաթթուկներ մազերի գանգրացման համար. 
օծանելիքի հեղուկացիրներ և դրանց գլխադիրները ու գլխիկները 

32.99.53 Սարքեր, սարքավորումներ և մոդելներ ցուցադրության համար 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ցուցադրական նպատակների համար նախատեսված և այլ նպատակներով 
օգտագործման համար ոչ պիտանի սարքեր, սարքավորումներ և մոդելներ, այդ 
թվում` 

- հատուկ  ցուցադրական մեքենաներ կամ հարմարանքներ, ինչպես օրինակ` 
ՈՒիմշուրստի մեքենա (էլեկտրականության փորձերի համար), Էթվուդի մեքենա 
(ձգողականության օրենքի ցուցադրման համար), Մագդեբուրգյան կիսագնդեր 
(մթնոլորտային ճնշման էֆֆեկտի ցուցադրման համար), Գրավեզանդի օղակ 
(ջերմային ընդարձակման ցուցադրման համար), Նյուտոնի սկավառակ (սպիտակ 
լույսի գունային կազմության ցուցադրման համար) 

- մարդու կամ կենդանիների մարմնի կազմվածքի մոդելներ (էլեկտրական 
լուսավորությամբ և առանց նրա), տարածաչափական մարմինների, բյուրեղների և այլ 
մոդելներ, սովորաբար պատրաստվում են պլաստմասսայից կամ գիպսի հիմքով  
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- մարզական մանեկեններ` մարդու մարմնի բնական մեծության փչովի մոդելներ` 
արհեստական շնչառական օրգաններով, օգտագործվում է արհեստական 
շնչառության դեպքում 

- նավերի, գնացքների, շոգեքարշերի և այլնի հատույթների մոդելներ` դրանց որևէ 
մասի աշխատանքի ցուցադրման համար, անկախ նրանից, դրանք հանդերձված են 
էլեկտրական լուսավորության համակարգով թե ոչ  

- ցուցադրական արկղեր կամ ցուցափեղկեր և այլն` հումքի (մանածագործվածքային 
թելք, փայտ և այլն) նմուշների կամ արտադրատեսակների արտադրության կամ 
մշակման տարբեր փուլերի ցուցադրման համար  

- հրետանավորների ուսուցման մոդելներ և այլն` օգտագործվում է դասընթացների 
ժամանակ 

- մանրադիտակային դիտարկման համար պատրաստի թափանցապատկերներ 

- քաղաքների, կոթողների, շենքերի և այլ մոդելներ (գիպսից, ստվարաթղթից, 
փայտից և այլնից) 

- փոքրամաշտաբ ցուցադրական մոդելներ (ինքնաթիռների, նավերի, մեքենաների և 
այլնի), սովորաբար պատրաստվում են մետաղից կամ փայտից (օրինակ` գովազդի 
համար) 

- ռելիեֆի քարտեզներ (տարածաշրջանների, քաղաքների, լեռնաշղթաների և այլն), 
քաղաքների ռելիեֆային հատակագծեր, երկրագնդի կամ երկնային մարմինների 
ռելիեֆային գլոբուսներ  

- ռազմական տանկերի նմանակներ (օգտագործվում են ուսուցման նպատակով), ըստ 
էության բաղկացած են հետևյալ բաղադրիչներից` շարժական հենահարթակին 
տեղադրված տանկավարի խցիկից, տեսադաշտի համակարգից (բաղկացած են 
տեղանքի մասշտաբային մոդելից և պորտալին տեղադրված շարժական 
հեռուստատեսային խցիկից), հրահանգչի նեցուկից, հաշվողական բլոկից, 
հեղուկաբաշխական բլոկից,  էլեկտրասնուցման խցիկից 

- վերոնշյալ սարքերի և սարքավորումների մանրակներ, պարագաներ և 
հարմարանքներ 

 

Բացառվում է` 

- բացառապես զարդաքանդակների համար պիտանի մոդելները (դասակարգվում են 
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համապատասխան խմբավորումներում) 

- տպագրական հատակագծերը, դիագրամները, պատկերազարդումները և այլն, 
նույնիսկ եթե դրանք նախատեսված են ուսուցման կամ գովազդի նպատակներով 
օգտագործման համար (18.12.12); 

- վերգետնյա թռիչքային մարզասարքերը (30.30.14) 

- ինչպես հանգստի, այնպես և ցուցադրական նպատակների համար նախատեսված 
արտադրատեսակները (օրինակ` մեխանիկական մանրակների մոդելների որոշ 
հավաքածուները, մեխանիկական կամ էլեկտրական խաղալիքային գնացքները, 
ամբարձիչները, ինքնաթիռները և այլն) (32.40) 

- ավտոմատները և այլն (32.99.59) 

- 100 տարուց ավելի հնություն ունեցող հավաքածուների նմուշները, առարկաները 
(օրինակ` ռելիեֆային հատակագծեր և գլոբուսներ)  

32.99.53.000 Սարքեր, սարքավորումներ և մոդելներ ցուցադրության համար 
32.99.54 Մոմեր, պատրույգներ և համանման արտադրատեսակներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մոմեր, մոմապատրույգներ (այդ թվում` գնդաձև կամ պարուրաձև) և այլն` 
սովորաբար պատրաստվում են տավարի կամ ոչխարի պինդ ճարպի հիմքով մոմից, 
ստեարինից, պարաֆինային մոմից կամ մոմի այլ տեսակներից` անկախ ներկված, 
բուրավետացված, զարդարված լինելու հանգամանքից, ներառում են նաև ջրի 
մակերևույթի լուսավորության գիշերային լապտերիկներ (լողաններով) 

 

Բացառվում է` 

- ասթմայի բուժման համար նախատեսված մոմերը (21.20.13) 

- մոմե լուցկիները (36.63.62) 

- ծծմբով մշակված ժապավենները, պատրույգները և մոմերը (20.20.1) 

32.99.54.000 Մոմեր, պատրույգներ և համանման արտադրատեսակներ 
32.99.55 Արհեստական ծաղիկներ, տերևներ, մրգեր և դրանց մասերը 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
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- արհեստական ծաղիկներ, մրգեր և տերևներ, բնականի նման և տարբեր մասերի 
ամրացմամբ (կարման, սոսնձման, ներդրման կամ այլ նման միջոցով)  

- արհեստական ծաղիկների, մրգերի և տերևերի բաղադրամասեր, օրինակ` 
վարսանդներ, առէջքներ,  ծաղկաթերթեր, ցողուններ, տերևներ և այլն 

- արտադրատեսակներ, պատրաստված արհեստական ծաղիկներից, մրգերից, 
տերևներից (օրինակ` ծաղկեփնջեր, շարաններ, պսակներ, բույսեր) և 
հարդարարական կամ գեղազարդական նպատակներով օգտագործվող ու 
արհեստական ծաղիկներից, տերևներից ու մրգերից կազմված այլ 
արտադրատեսակներ  

Տվյալ ենթակարգի արտադրատեսակները կարող են ունենալ ամրացման 
համար նախատեսված քորոցներ կամ այլ ոչ մեծ հարմարանքներ, հիմնականում 
օգտագործվում են գեղազարդական նպատակների կամ հագուստի, գլխարկների և 
այլնի զարդարման համար, կարող են պատրաստվել մանածագործվածքից, 
թաղիքից, թղթից, պլաստմասսայից, ռետինից, կաշվից մետաղական նրբաթիթեղից, 
փետուրներից, խխունջներից և կենդանական ծագման այլ նյութերից (օրինակ` 
ծովային կենդանիների` հատուկ եղանակով մշակած և ներկած վերջույթներից): 

 

Բացառվում է` 

- կենդանի ծաղիկները և տերևները (օրինակ` ներկած, ոսկեզօծած կամ 
արծաթազօծած) (16.10) 

- ժանյակներից, բանվածքից կամ մանածագործվածքային այլ նյութերից 
գեղազարդական բուսական զարդանախշերը, որոնք չնայած որ կարող են 
օգտագործվել հագուստի զարդարման համար, պատրաստվում են ոչ այնպես, ինչպես 
արհեստական ծաղիկները (այսինքն` մասերի ամրացմամբ), այլ 
մանածագործվածքային նյութերի, թղթի, ռետինի կամ այլ նյութով կապակցման 
միջոցով, սոսնձմամբ կամ այլ եղանակով (13.96) 

- արհեստական ծաղիկներից կամ տերևների գլխարկները (14.19.4) 

- ապակուց արտադրատեսակները (հատված 23) 

- խեցեղենից, քարից, մետաղից, փայտից և այլնից արհեստական ծաղիկները, 
տերևները և մրգերը, որոնք  պատրաստված են մեկ կտորից` ձուլման, կռման, 
հատման կամ դրոշմման կամ այլ եղանակով, ինչպես նաև հավաքովի մասերից 
կազմված, բայց որևէ այլ եղանակով ամրացված (բացառությամբ սոսնձման, 
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կապակցման, ներդրման և համանման այլ եղանակների) արտադրատեսակները 
(դասակարգվում են ըստ այն նյութի, որից կազմված են) 

- որոշակի երկարությամբ կտրած և մանածագործվաքային նյութից, թղթից կամ 
այլնից թաղանթ ունեցող, արհեստական ծաղիկների ցողունների և այլնի 
պատրաստման մետաղալարերը (հատված 24 կամ 25) 

- ակնհայտ խաղալիքային կամ դիմակահանդեսային պարագաների բնույթ ունեցող 
արտադրատեսակները (32.40.39 կամ 32.99.51) 

32.99.55.500 Ծաղիկներ, տերևներ և մրգեր արհեստական և արտադրատեսակներ դրանցից, 
պլաստմասսե 

32.99.55.900 Ծաղիկներ, տերևներ և մրգեր արհեստական և արտադրատեսակներ դրանցից, այլ 
նյութերից 

32.99.59 Այլ տարբեր արտադրատեսակներ,  չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- դագաղներ 
 
- աղելար` արտադրվում է կենդանիների (հիմնականում` ոեչխարի) մաքրած և 
չորացրած աղիքների ոլորման միջոցով, հիմնականում օգտագործվում է 
ձեռնաթիակների ձկնորսական պարագաների և տեխնիկական մանրակների 
արտադրությունում 

- կենդանու մշակված կույրաղիք` ուղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ հատուկ 
կտրված տեսքով, ինչպես նաև այլ արտադրատեսակներ դրանից 

- արտադրատեսակներ պարկից, ինչպես օրինակ` քսակներ, տեխնիկական գոտիներ` 
ջիլերից, քուղեր տեխնիկական գոտիների համար և այլն, արհեստական աղիքներ` 
պատրաստված բնական աղիքների նրբաթաղանթի սոսնձման միջոցով 

- կաշիներ և թռչունների այլ մասեր` փետուրներով և փետրամազով, բմբուլ և 
փետուրների մասեր, որոնք չնայած որ դեռևս չեն հանդիսանում պատրաստի 
արտադրատեսակներ, բայց ենթարկվել են մշակման և նախապատրաստման, 
այսինքն մաքրման, ախտահանման կամ կոնսերվացման (տես նաև 10.20 խմբի 
պարզաբանումները), կարող են նաև սպիտակեցվել, ներկվել, գանգրացվել և այլն 

- արտադրատեսակներ` պատրաստված թռչնի կաշվից և այլ մասերից, փետուրներով, 
աղվափետուրով, արտադրատեսակներ փետուրներից, փետրամազից և դրանց 
բաղադրամասերից, այդ թվում` առանձին փետուրներ, որոնց կոթերը կապակցվում 
կամ ամրեցվում են միասին (գլխարկների արտադրության համար), ինչպես նաև 
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տարբեր բաղադրամասերից հավաքած առանձին փետուրներ, փետուրների փնջեր, 
փետրամազ` միակցված կամ ամրացված մանածագործվածքե նյութի կամ այլ հիմքի 
վրա, զարդարման պիտույքներ` պատրաստված թռչուններից, դրանց մասերից, 
փետուրներից կամ աղվափետուրներից` գլխարկների, օձիքների, գլխարկների և 
հագուստի այլ պարագաների զարդարման համար, հովհարներ` գեղազարդական 
փետուրներից 

- կենդանական ծագման մշակված նյութեր (հիմնականում մաշկվում են փորագրման 
միջոցով, որոշները կարող են նաև կաղապարվել), («մշակում» հասկացության համար 
տես նաև 05.00.31, 15.11.40.900 և 15.12.20 խմբավորումների պարզաբանումները), 
ըստ որի տվյալ ենթակարգը ներառում է փղոսկրի, ոսկրի, կրիայի պատյանի, 
եղջյուրների, մարջանների կտորներ և այլն` թերթերի, ժապավենների, ձողերի և այլնի 
տեսքով, որոնց տրվել է որոշակի ձև (այդ թվում` ուղղանկյուն կամ քառակուսի), կամ 
որոնք ողորկվել են կամ մշակվել մանրացման, գայլիկոնման, տաշման և այլ 
եղանակով, նշված պայմանների բավարարման դեպքում տվյալ ենթակարգը 
ներառում է` փղոսկր (փղի, ծովափղի, միաժանու և վարազի ժանիքները, ռնգեղջյուրի 
եղջյուրներ և բոլոր կենդանիների ատամները սույն իմաստով համարվում փղոսկր), 
կենդանիների մարմնի պինդ մասեր, կրիայի պատյաններ (տաքացման դեպքում 
կրիայի դեղնավուն, շագանակագույն կամ սև գույնի պատյանը դառնում է պլաստիկ, 
իսկ սառեցման դեպքում պահպանում տրված ձևը), եղջյուրներ (եղջյուրների 
ընդերքները կաղապարման կամ փորագրման համար չեն օգտագործվում, այլ 
կիրառվում են գրեթե բացառապես դոնդողանյութի արտադրությունում), բնական 
մարջաններ (ծովային պոլիպների կալցինացված կմախքներ) և շեղջաքարացված 
մարջան, սադափ, խեցիների որոշ տեսակների փայլուն, սադափե մակերևույթներ, 
սմբակներ, եղունգներ, չանկեր և կտուցներ, կետի բեղ և համանման նյութեր (ծովային 
կաթնասուների մշակումից ստացվող), փետուրներ, կակղամորթու և 
խեցգետնանմանների խեցիներ:  

- փորագրման համար նախատեսված կենդանական ծագման մշակված նյութեր 
(պայմանով, որ դրանք ենթարկվել են մաքրման և քերման, սովորական սղոցման (ոչ 
պիտանի մասերի հեռացման համար), կտրման և որոշ դեպքերում` սպիտակեցման, 
հարթման և կոտրատման), ներառում են նաև կոճակների կաղապարներին 
բնութագրական հատկություններ չունեցող ողորկած կամ չողորկած սկավառակները 
(տես 32.99.24 դիրքի բացառությունները) և անկանոն ձև ունեցող, սովորական 
եղանակով դակած, սակայն չողորկած, չտեսակավորած և հետագա մշակման 
չենթարկված մարգարտե ուլունքները (նույնիսկ եթե դրանք ժամանակավորապես 
դարսվել են կողք-կողքի) 

- փորագրման համար նախատեսված կենդանական ծագման նյութերից 
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արտադրատեսակներ` սիգարների և ծխագլանակների ծխախոտատուփեր, 
ծխատուփեր, դիմափոշամաններ, ճարմանդներ, շրթներկի պատյաններ, 
խոզանակների, ավելների և այլնի առանձին ներկայացված կոթեր և շրջանակներ, 
տարատեսակ արկղեր, տփիկներ, ձեռքի ժամացույցների պաշտպանիչ ծածկիչներ, 
25.73 դասի գործիքների, դանակների, պատառաքաղների, սայրերի և այլնի 
բռնակոթեր (եթե ներկայացված են առանձին), թուղթը կտրելու համար դանակներ, 
ծրարների բացիչներ, գրքերի ներդիրներ, նկարների առանձին ներկայացված 
շրջանակներ, գրքերի շապիկներ, պաշտամունքային օգտագործման առարկաներ, 
հելուններ և շուղեր, ոչ մեծ զարդարանքներ (օրինակ` կախազարդեր, փորագրած 
արտադրատեսակներ), հագնելաթիեր, սեղանի պարագաներ (դանակների կամ 
պատառաքաղների տակդիրներ, փոքր գդալներ և անձեռոցիկների օղակներ), 
ագուցված եղջյուրներ (որպես զարդարանք օգտագործելու համար), կամեյաներ և 
ինտալիաներ, ինչպես նաև արտադրատեսակներ` խխունջների հատուկ 
տեսակներից, փետուրներից (օրինակ` ատամմաքրիչներ և սիգարների հատուկ 
ծայրապանակներ), ներառում են նաև փորագրման համար նախատեսված 
կենդանական ծագման նյութերից արտադրատեսակներ, որոնք պարունակում են 
աննշան քանակությամբ բնական կամ աճեցված մարգարիտ, թանկարժեք կամ 
կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական կամ վերականգնված), 
թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք մետաղով պատված մետաղ (օրինակ` 
միացագրեր, սկզբնատառք, եզրակներ և այլն) 

 

Բացառվում է`  

- փետուրներից (հիմնականու բադի) պատրաստված, գրելու համար նախատեսված 
արտադրատեսակները  

- թանկարժեք մետաղից հիմնիրանով հովհարները (32.12.13) 

- մշակված կոթերը և փետուրները (օրինակ` ատամմաքրիչների համար (32.99.59), 
փոշին սրբելու համար նախատեսված փետրե խոզանակները (փոքր ավելները) 
(32.91.1), կոսմետիկական և սանիտարա-հիգիենիկ նպատակների համար 
նախատեսված դիմափոշու խավափնջերը, խավե արտադրատեսակները (32.99.52)) 

- բադմինտոնի փետրագնդակները, փետրե նետերը կամ լողանները (32.30.1) 

- անկողնային պարգաները և այլն, որոնցում` փետրամազը կամ բմբուլն 
օգտագործվում է միայն որպես լցանյութ կամ խցկոնք (13.92.24) 

- 32.99.55 ենթակարգի արտադրատեսակները 
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- փետուրներից և փետրամազից գլխարկները (14.19.4) 

- փետուրներից և փետրամազից կոշիկները (15.20) 

- կարերի համար նախատեսված մանրէազերծ վիրաբուժական աղելարերը և 
համանման մանրէազերծ նյութերը (21.20.24) 

- երաժշտական գործիքների լարերի համար նախատեսված աղելարերը (32.20.16) 

- 32.99.53 դիրքի` կենդանական ծագման մշակված նյութերը  

- որպես այլ արտադրատեսակների մասեր նույնականացվող կտորները, օրինակ` 
դաշնամուրային ստեղների համար նախատեսված թիթեղները դասակարգվում են 
32.20.1, հրազենային զենքի փողում ներդրվող թիթեղները` 25.40.14 և այլն 

- կրիաների զրահները (եթե դրանք չեն ենթարկվել թեփուկների ուղղման ու 
հարթեցման) (10.11.60) 

- մարջանները, որոնցից հանվել է միայն ներքին կճեպը   

- խոզանակների, ավելների և այլնի միասին ներկայացված կոթերը և շրջանակները 
(32.91.11) 

- գործիքների, դանակների, պատառաքաղների, սայրերի և այլնի միասին 
ներկայացված բռնակոթերը (25.72) 

- քանդակների և արձանիկների բնօրինակները  

- ոսկերչական արտադրատեսակներ հանդիսացող կամեյաները և ինտալիաները 

- որոշակի երկարությամբ կտրած և հետագա մշակման չենթարկված փետուրները 
(10.12.50), ինչպես նաև որպես լողաններ օգտագործելու համար նախատեսված 
փետուրները (36.40.15) 

- արտադրատեսակները, որոնք պարունակում են բնական կամ աճեցված 
մարգարիտ, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (բնական, արհեստական 
կամ վերականգնված), թանկարժեք մետաղ կամ թանկարժեք մետաղով պատված 
մետաղ` ոչ աննշան քանակությամբ (32.12.13 կամ 32.12.13)  

- հովանոցների, ձեռնափայտերի և այլնի մասերը, օրինակ` բնռակոթեր, կոթեր և 
ծայրապանակներ (32.99.12) 

- ագուցված հայելիները (31.01.13) 
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- արհեստական ոսկերչական արտադրատեսակները (32.13.10) 

- երկփողյա հեռադիտակները, շրջանակները, ակնոցների, քթակնոցների, կոթավոր 
ակնոցներիմ պաշտպանիչ ակնոցների և համանման առարկաների շրջանակների 
մասերը (26.70) 

- ժամացույցների (ներառյալ` ձեռքի) պատյանները (26.52) 

- երաժշտական գործիքները և դրանց մասերը (որսաշեփորներ, դաշնամուրի կամ 
ակորդեոնի ստեղներ, գործիքների տակդիրներ և այլն) (32.20) 

- զենքի մասերը (25.71.15, 25.40.14) 

- կահույքը, լուսամփոփները, ամրանները (31.0) 

- խաղալիքները, խաղերը, սպորտային գույքը (32.30.132.40, 36.50) 

- կոճակները և դրանց կաղապարները, ինքնահոսերը, գրչածայրերը և այլն, 
ծխամորճերը, ծխամորճերի թասերը, կոթերը և այլն, սիգարների և ծխագլանակների 
ծխախոտատուփերը և դրանց մասերը, սանրերը (32.99.13, 32.99.16, 32.99.23, 
32.99.24, 32.99.41, 32.99.42, 32.99.51, 32.99.52) 

- հավաքածու առարկաները  

- փորագրման համար նախատեսված բուսական ծագման մշակված նյութեր, ինչպես 
օրինակ` «բուսական փղոսկր» (կորոզո), ընկույզներ «դում-արմավենու» և այլ 
արմավենիների (հաիթէյան, պալմիրյան և այլն) համանման ընկույզներ , կոկոսի 
ընդույզի կճեպ, «Canna indica» հնդկեղեգի տարատեսակների սերմեր, «Abrus 
precatorius»-ի սերմեր, խուրմայի, ձիթապտղի կորիզներ, պիասավյան արմավենու, 
ինչպես նաև բուսական նյութերի փոշիների կաղապարմամբ ստացված 
արտադրատեսակներ 

- փորագրման համար նախատեսված հանքային ծագման մշակված նյութեր` սաթ և 
սեպիոլիթ, բնական և շեղջաքարացված գիշերասաթ և գիշերասաթի տիպի 
հանքային նյութեր 

- փորագրման համար նախատեսված բուսական և հանքային ծագման նյութերից 
արտադրատեսակներ` ոչ մեծ զարդարանքներ (օրինակ` արձանիկներ), արկղիկներ և 
տփիկներ, ողորկած կամ չողորկած սկավառակներ  

- մոմից, ստեարինից, բնական խեժերից և մոդելավորման բաղադրություններից 
կաղապարված ու փորագրված արտադրատեսակներ, ուրիշ խմբավորումներում 
չներառված այլ կաղապարված ու փորագրված արտադրատեսակներ, մշակված, 
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չկարծրացած դոնդողանյութ և դրանից արտադրատեսակներ, այդ թվում` մոմից 
(արհեստական խորիսխներ, էլեկտրապատման կաղապարներ, արհեստական 
ծաղիկներ, տերևներ և մրգեր (մեկ կտորով ձուլած կամ այլ եղանակով հավաքած), 
կիսանդրիներ, գլուխներ, արձաններ, արձանիկներ, մոմե մարգարիտ, T-աձև 
խողովակները (պատրաստվում են մոմի հիմքով պատրաստուկից), ցուցափեղկերի 
կահավորության համար նախատեսված, մոմից պատրաստված կոնֆետների, 
շոկոլադի սալիկների և այլ արտադրատեսակների կաղապարվածքներ, ականջների 
մոմե խցաններ (բամբակի հիմքով), մանածագործվածքե նյութի մեջ տեղադրված 
մոմե երիզներ), պարաֆինից (ֆտորաջրածնային թթվի ամբարներ), ստեարինից, 
բևեկնախեժից (օրինակ` ջութակների աղեղների համար նախատեսված 
բևեկնախեժեր), կոպալից (սաթից արտադրատեսակների նմանակումներ), 
մոդելավորման մոմից (օրինակ` արձաններ, արձանիկներ, մեկ կտորով 
կաղապարված ծաղիկներ և բույսեր), ալյուրի կամ օսլայի հիմքով, խեժով 
շեղջաքարացված և լաքապատված արտադրատեսակներ, չկարծրացած 
դոնդողանյութի թերթեր (օրինակ` բիլիարդի խաղաձողերի ծայրապանակների 
ամրացման ոչ մեծ սկավառակներ, դեղագործական արտադրատեսակների և 
մեխանիկական հրահանների վառելիքի պարկուճներ)    

- ձեռքի մաղեր և քարմաղեր` արտադրատեսակներ ամուր մետաղական ցանցից կամ 
այլ հատիկային նյութից (հատիկի տարբեր չափերով), որն ագուցված է ուղղանկյուն 
կամ կլոր շրջանակի մեջ (սովորաբար փայտե կամ մետաղական), ցանցերի համար 
առավեռլ հաճախ օգտագործվող նյութերն են` ձիու մազը, միասեռ սինթետիկ 
գործվածքը, մետաքսաթելքը, շերամի թելերը, մետաղալարը (պողպատ, արույր և 
այլն), ներառում են ձեռքի մաղեր, մրի, ավազի, սերմի և այլի քարմաղեր, կենցաղային 
մաղեր (օրինակ, ալյուրի համար), լաբորատորային մաղեր (ցեմենտի, կաղապարման 
խառնուրդների, պարարտանյութերի, փայտալյուրի որակի ստուգման համար), 
գերճշգրիտ մաղեր` թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերի (օրինակ` 
ադամանդների) տեսակավորման համար  

- Դյուարի անոթներ (թերմոսներ) և այլ համանման վակուումային անոթներ 
(պայմանով, որ դրանք ներկայացված են պատյանների հետ)` վակուումային 
բանկաներ, սափորներ, գրաֆիններ և այլն, նախատեսված են հեղուկ, սննդային և 
այլ մթերքների պահպանման համար` պրակտիկորեն հաստատուն 
ջերմաստիճանային պայմաններում և բավական երկար ժամանակահատվածի 
համար, բաղկացած են երկպատ ապակե ներքին ամբարից և պաշպանիչ արտաքին 
թաղանթից (մետաղից, պլաստմասսայից կամ այլ նյութից, երբեմն պատված թղթով, 
կաշվով և այլն), երկու պատերի միջև տարածությունը կարող է լցվել մեկուսիչ նյութով 
(ապակեթելքով, խցանով կամ թաղիքով), թերմոսների կափարիչները կարող են 



2414 
 

օգտագործվել նաև որպես բաժակներ 

- թերմոսների և այլ վակուումային անոթների արտաքին թաղանթներ, կափարիչներ և 
բաժակներ` մետաղից, պլաստմասսայից և այլն 

- դերձակների համար մանեկեններ` մարդու մարմնի մոդելներ, որոնք օգտագործվում 
են կարելու ժամանակ հագուստի ճշգրիտ հարմարեցման համար, պատրաստվում են 
թուղթ-մաշեից, գիպսից, պլաստմասսայից, ինչպես նաև հյուսկեն նյութերից (օրինակ` 
ճյուղերից, ծղոտից, ուռենուց և այլն), պատրաստված կաղապարները պատվում են 
մանածագործվածքով և ամրացվում տակդիրի վրա (ինչը թույլ է տալիս կարգավորել 
մոդելի բարձրությունը) 

- այլ մանեկեններ և համանման արտադրատեսակներ` մարդու մարմին կամ մասեր 
(օրինակ` գլուխ, մարմին, ձեռք, ձեռքի թաթ), հագուստի պարագաների, գլխարկների, 
գուլպաների, ձեռնոցների և այլնի ցուցադրման համար, պատրաստվում են վերը 
նշված նյութերից, կարող են օգտագործվել նաև որպես մոդելներ` նկարիչների և 
քանդակագործների կողմից, ինչպես նաև բժշկական ուսումնական 
հաստատություններում 

- մանեկեն-ավտոմատներ և ցուցափեղկերի ձևավորման այլ շարժական առարկաներ` 
ներառում են տարատեսակ առարկաներ, սկսած մարդկանց և կենդանիների 
շարժական պատկերներից մինչև ապրանքների ցուցադրման համար կամ 
գովազդային նպատակով օգտագործվող ավտոմատացված սարքերը, կարող են 
կազմված լինել ցանկացած նյութից, սովորաբար հանդերձվում են էլեկտրական 
մեխանիկական շարժաբերով, կարող են ունենալ տարբեր ձևեր` կախված 
գովազդվող ապրանքի կամ ծառայության տեսակից 

 

Բացառվում է` 

- ֆիգուրների ստվերապատկերները կամ պրոֆիլային պատկերները, որոնք չնայած 
երբեմն օգտագործվում են ապրանքների ցուցադրման համար, սակայն հանդիսանում 
են ցուցանշաններ, սովորաբար պատրաստվում են փայտից, ստվարաթղթից կամ 
մետաղից (դասակարգվում են ըստ նյութի, որից կազմված են) 

- բացառապես ցուցադրական նպատակների համար նախատեսված սարքերը և 
մոդելները (32.99.53) 

- տիկնիկները և խաղալիքները (32.40) 

- առանձին ներկայացված ապակե միջուկները (23.13.14) 
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- ամրացված մաղերը և քարմաղերը (օրինակ` հողի վրա տեղադրված և բնահողի կամ 
մանրախճի մաղման համար նախատեսված քարմաղերը) (25.99.29) 

- սովորական ցանցերը (օրինակ` պանրի համար), որոնք կազմված են սորատած, 
նուրբ թերթային մետաղական հատակով բեռնարկղից, զտիչ սարքվածքով 
ձագարները, կաթի մաղերը, ներկերի, սպիտականերկի, լուծույթների և այլնի զտման 
մաղերը (հատված 25)  

- հաստոցներին և սարքերին ամրացման համար նախատեսված մաղերը և 
քարմաղերը (օրինակ` ռազմական արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, 
հանքաքարի տեսակավորման և այլնի համար) (դասակարգվում են որպես 
համապատասխան մեքենաների, հաստոցների և սարքավորանքի մասեր, օրինակ` 
28.30.82, 28.92.40) 

- սաթի և սեպիոլիթի չմշակված կտորները 

- ձողերի, թիթեղների և համանման ձևի, կաղապարումից հետո մշակված 
շեղջաքարացված սեպիոլիթը և սաթը 

- կոճակների կաղապարները  

- սոսնձմնան և համանման եղանակով ամրացված արհեստական ծաղիկները, 
տերևները և մրգերը (32.99.55) 

- դերձակների մանեկենները (32.99.59) 

- հեղինակային քանդակները և արձանիկները  

- թիթեղները, որոնց տրվել է ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) տեսք (անկախ 
մակերևույթի մշակվածությունից) (20.52.10) 

- կնքամոմը (ներառյալ շշերի դրոշմակքնման մոմերը) (20.30.22, 20.41.42) 

- մոմերը, մոմած պատրույգները և պարաֆինից ու մոմի այլ տեսակներից, 
ստեարինից համանման առարկաները (32.99.54) 

- մոդելավորման մածուկները (ներառյալ մանկական խաղերի համար 
արտադրվողները) և «ատամի մոմ» կամ «ատամների ծեփապատճենների 
բաղադրություններ» անվանվող պատրաստուկները (20.59.52) 

- դոնդողանյութե հիմքին պատճենահանելու համար նախատեսված մածուկները 
(20.59.57) 
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- տորֆից կաղապարված արտադրատեսակները (23.99.19) 

- ցուցադրական մոդելները (32.99.53) 

32.99.59.100 Արտադրատեսակներ կենդանիների աղիքներից (բացի շերամի թելքից լարի), 
կույրաղիքներից, պարկերից կամ ջիլերից 

32.99.59.200 Կաշիներ թռչունների, մշակված, պատված բմբուլով կամ աղվափետուրով,  
փետուրներով և արտադրատեսակներ դրանցից 

32.99.59.300 Նյութեր կենդանական ծագման, գեղարվեստական փորագրման համար և 
արտադրատեսակներ այդ նյութերից 

32.99.59.400 Նյութեր մշակված, բուսական կամ հանքային ծագման, փորագրման համար, 
արտադրատեսակներ դրանցից, արտադրատեսակներ կաղապարված կամ 
փորագրված` մոմից, ստեարինից, բնական խեժերից, բնական կաուչուկից, մոդելային 
մածուկներից և այլն 

32.99.59.500 Մաղեր ձեռքի 
32.99.59.600 Թերմոսներ և անոթներ վակուումային այլ, հավաքած վիճակում և դրանց մասեր 

(բացի ապակե փորձանոթներից) 
32.99.59.700 Դագաղներ 
32.99.59.900 Մանեկեններ դերձակների համար և մանեկեններ այլ, մանեկեններ-ավտոմատներ և 

սարքավորումներ (շարժական և անշարժ) ցուցափեղկերի ձևավորման համար, այլ  
32.99.6 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ 
32.99.60 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ 
32.99.60.000 Խրտվիլակների խցման ծառայություններ 
32.99.9 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական արտադրատեսակների 

արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

32.99.99 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական 
արտադրատեսակների արտադրության գործընթացի առանձին 
գործողություններ, իրականացվող ենթակապալառուի կողմից 

32.99.99.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արդյունաբերական արտադրատեսակների 
արտադրության գործընթացի առանձին գործողություններ, իրականացվող 
ենթակապալառուի կողմից 

33 Մեքենաների և սարքավորանքի նորոգման և տեղադրման ծառայություններ 

33.1 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի 
նորոգման ծառայություններ 

33.11 Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ 

33.11.1 Մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.11.11 Մետաղե կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  
 



2417 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- շենքերի և այլ կառույցների մետաղական (պողպատե և ալյումինե) կրող 
կոնստրուկցիաների (հիմնակմախքների), սեփական արտադրության շինարարական 
մետաղական կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

- կամուրջների և սեփական արտադրության բաղկացուցիչ մասերից շինարարական 
մետաղական կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

- կապի գծերի համար ցանցավոր կայմասյուների և սեփական արտադրության 
շինարարական մետաղական կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.11.11.000 Մետաղե կոնստրուկցիաների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

33.11.12 Մետաղե ցիստեռների, պահեստարանների, բեռնարկղերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 300 լ-ից ոչ պակաս տարողությունով մետաղական ցիստեռնների, բաքերի, 
ռեզերվուարների, տարողությունների (բացի ջեռուցման կաթսաներից) նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման բնագավառի ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- ջեռուցման համար մետաղական տարողությունների նորոգման և տեխնիկական  
սպասարկման բնագավառի ծառայությունները  

33.11.12.000 Մետաղե ցիստեռների, պահեստարանների, բեռնարկղերի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.11.13 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միջուկային ռեակտորների համար ջեռուցման տարրերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

- միջուկային ռեակտորների շոգեարտադրիչների նորոգման և տեղադրման 



2418 
 

ծառայություններ 

- ջեռուցման սարքերի նորոգման և տեղադրման ծառայություններ 

- արդյունաբերական կազմակերպությունների խողովակաշարերի համակարգի 
նորոգման և տեղադրման ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- արդյունաբերական տեսակի կենտրոնական ջեռուցման կաթսաների, օրինակ՝ 
արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակելի շենքերի համար 
ջերմամատակարարման համակարգերի նորոգման և տեղադրման ծառայությունները 
(25.21.99) 

- կենցաղային կաթսաների և վառիչների նորոգման և տեղադրման ծառայությունները  

- ծխնանցքների մաքրման ծառայություններ  

33.11.13.000 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի ջրակաթսաներից, 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

33.11.14 Զենքի և ռազմամթերքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.11.14.000 Զենքի և ռազմամթերքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
33.11.19 Այլ մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ 
 

Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- արդյունաբերական տեսակի կենտրոնական ջեռուցման կաթսաների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, օրինակ՝ արդյունաբերական 
կազմակերպությունների, բնակելի շենքերի ջերմամատակարարման համակարգերի 
համար 

- մետաղամշակման գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ, ինչպես մշակվող նյութի առանց տեղափոխմամբ՝ մամլման, 
դրոշման, ծակատման համար, այնպես էլ դրա տեղափոխմամբ՝ գայլիկոնման, 
շրջատաշման, մանրացման համար  

- մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրումների համար 
նախատեսված բեռնարկղերի, փոխարինովի թափքերի, թափոնների բեռնարկղերի, 
ճառագայթահարումից պաշտպանության համար նախատեսված բեռնարկղերի 
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նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- կենցաղային կաթսաների և վառիչների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները  

- ծխանցքերի մաքրման աշխատանքները  

33.11.19.000 Այլ մետաղե արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12 Սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
33.12.1 Ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծառայություններ 
33.12.11 Շարժիչների (բացի օդագնացական, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 

շարժիչներից) և տուրբինների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 
 
Բացառվում է`  

- մեքենաների ավիացիոն տեխնիկայի, նավերի կամ երկաթուղային տեխնիկայի (30) 
նորոգման ծառայությունները 

- նավահանգիստների և օդանավակայանների ծառայությունները 

33.12.11.000 Շարժիչների (բացի օդագնացական, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների 
շարժիչներից) և տուրբինների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.12 Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանքի, բացի պոմպերից, 
ճնշակներից, փականներից և կափույրներից, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.12.12.100 Ծառայություններ պոմպերի և ճնշակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  

33.12.12.200 Ծառայություններ խողովակաշարերի, կաթսաների հենամարմնի, ցիստեռնների, 
բաքերի և համանման մետաղական տարողությունների համար ծորակների, 
կափույրների, փականների և համանման ամրանների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման 

33.12.13 Առանցքակալների, ատամնավոր անիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների մանրակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 
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- միջուկային ռեակտորների համար ջեռուցման տարրերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

- միջուկային ռեակտորների շոգեարտադրիչների նորոգման և տեղադրման 
ծառայություններ 

- ջեռուցման սարքերի նորոգման և տեղադրման ծառայություններ 

- արդյունաբերական կազմակերպությունների խողովակաշարերի համակարգի 
նորոգման և տեղադրման ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- արդյունաբերական տեսակի կենտրոնական ջեռուցման կաթսաների, օրինակ՝ 
արդյունաբերական կազմակերպությունների, բնակելի շենքերի համար 
ջերմամատակարարման համակարգերի նորոգման և տեղադրման ծառայությունները 
(33.11.19) 

- կենցաղային կաթսաների և վառիչների նորոգման և տեղադրման ծառայությունները  

- ծխնանցքների մաքրման ծառայություններ  

33.12.13.000 Առանցքակալների, ատամնավոր անիվների, ատամնավոր փոխանցիչների և 
շարժաբերների մանրակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.14 Վառարանների, հնոցների և հրածորանների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- կաթսաների և կենցաղային կենտրոնական ջեռուցման հրածորանների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները  

- ծխանցքերի մաքրման ծառայությունները 

33.12.14.000 Վառարանների, հնոցների և հրածորանների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.12.15 
  
  
  

Ամբարձիչ-փոխադրասարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- նաև վերելակների, բեռնատար վերելակների, շարժասանդուղքների և հետիոտի 
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շարժական ուղիների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ:  
 
 
Բացառվում  է` 
 
- վերելակների և շարժասանդուղքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները 

33.12.15.000 Ամբարձիչ-փոխադրասարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.16 Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և 
ծայրամասային սարքավորանքից) նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.16.100 Ծառայություններ գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի տեխնիկական 
սպասարկման և նորոգման 

33.12.16.200 Ծառայություններ հաշվողական տեխնիկայի (համակարգիչների) տեխնիկական 
սպասարկման և նորոգման 

33.12.17 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.17.000 Շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.18 Սառեցման և օդափոխիչ ոչ կենցաղային  սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- տներում և գրասենյակներում օդի լավորակման համար սարքավորանքի 
տեղադրման ծառայությունները  

33.12.18.000 Սառեցման և օդափոխիչ ոչ կենցաղային  սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.12.19 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 

33.12.19.000 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.12.2 Հատուկ նշանակության սարքավորանքի նորոգման ու տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 
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33.12.21 
  
  

Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ  

Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար նախատեսված 
տրակտորների, շարժիչավոր կուլտիվատորների, սիզամարգահնձիչների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ:  

Բացառվում է` 
 
- սիզամարգահնձիչների, տերևների և ճյուղերի կտրատման մեքենաների և 
համանման այգեգործական սարքավորանքի, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայությունները 

33.12.21.100 Ծառայություններ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
տրակտորների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  

33.12.21.200 Ծառայություններ գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար 
մեքենաների (բացի տրակտորներից) տեղակայման 

33.12.22 Մետաղամշակման սարքավորանքի և հաստոցների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.12.22.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի և հաստոցների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.12.23 Մետաղագործական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.23.000 Մետաղագործական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.24 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա ու բաց եղանակով արդյունահանման և 
շինարարության համար սարքավորանքի նորոգման ու տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 

33.12.24.000 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա ու բաց եղանակով արդյունահանման և 
շինարարության համար սարքավորանքի նորոգման ու տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.12.25 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 
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33.12.25.000 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.12.26 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության սարքավորանքի նորոգման 
և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 
33.12.26.000 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
33.12.27 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 
33.12.27.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծառայություններ 
33.12.28 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 
33.12.28.000 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության սարքավորանքի նորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
33.12.29 Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման ծառայություններ 
33.12.29.100 Ծառայություններ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման հաստոցների 

նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  
33.12.29.200 Ծառայություններ հատուկ նշանակության մեքենաների նորոգման և տեխնիկական 

սպասարկման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
33.13 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 

33.13.1 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգման  և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.13.11 Չափիչ, ստուգիչ և նավագնացական սարքերի և գործիքների նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է`  

- էլեկտրաէներգիայի (35.13.10), գազի (35.22.10) և ջրի (36.00.20) կենցաղային 
հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները  
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- ձեռքի, գրպանի, սեղանի ժամացույցների նորոգման ծառայությունները  

33.13.11.100 Ծառայություններ չափման, վերահսկման, փորձարկման, նավագնացության և այլ 
նպատակների սարքերի և գործիքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

33.13.11.200 Ծառայություններ ժամանակի չափման արդյունաբերական սարքերի և 
սարքավորումների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման  

33.13.12 Ճառագայթահարման, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ոսկրաբուժական հարմարանքների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.13.12.000 Ճառագայթահարման, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.13.13 Մասնագիտական օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է ` 
 
-կինոթատրոններում ֆիլմերի ցուցադրման սարքավորանքի նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.13.13.000 Մասնագիտական օպտիկական սարքերի և լուսանկարչական սարքավորանքի 
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.13.19 Այլ մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայությունները (25.62.10) 

- ձեռքի, գրպանի, սեղանի ժամացույցների նորոգման ծառայությունները  

33.13.19.000 Այլ մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.14 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
33.14.1 Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 

ծառայություններ 
33.14.11 Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, բաշխիչ և 

կարգավորիչ վահանակների և սարքերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.14.11.000 Էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, բաշխիչ և 
կարգավորիչ վահանակների և սարքերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
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ծառայություններ 

33.14.19 Այլ մասնագիտական էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ծառայություններ ջրատաքացուցիչների տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական տեսակի 
պահեստարանների համար 

- ծառայություններ ջեռուցման համակարգերի (ենթակարմիր ճառագայթում) 
տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման, որոնք օգտագործվում են 
ռեստորանների պատշգամբներում, փողոցներում և այլն 

- ծառայություններ տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
սարքավորանքի, որոնք նախատեսված են սառցակալման կանխման համար 
փողոցներում, հողի տաքացման համար այգեգործության մեջ 

 

Բացառվում է` 

- օդի լավորակման համար ոչ կենցաղային սարքերի տեղակայման, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները (28.25.9) 

- ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա վարձատրությամբ կամ պայմանագրային 
հիմունքներով սեփական արտադրության շարժիչների էլեկտրասարքավորանքի 
տեղադրման ծառայությունները (31.61.90) 

- կենցաղային էլեկտրասարքերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները  

33.14.19.000 Այլ մասնագիտական էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.15 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.15.1 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

33.15.10 Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.15.10.100 Ծառայություններ նավերի, հենահարթակների և լողուն կառուցվածքների նորոգման 
ու տեխնիկական սպասարկման 

33.15.10.300 Ծառայություններ զբոսաշրջային և սպորտային նավերի և նավակների նորոգման, 
տեխնիկական սպասարկման և սարքավորանքի տեղակայման 
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33.16 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.16.1 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.16.10 Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ 

33.17 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.17.1 Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.17.11 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.17.11.000 Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման ծառայություններ 

33.17.19 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ տրանսպորտային միջոցների և 
սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ձեռնասայլակների, ուղեբեռի սայլակների և այլնի, կենդանի քարշուժով շարժման 
մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայություններ  

 

Բացառվում է` 

- մոտոցիկլների և հեծանիվների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծառայությունները  

33.17.19.100 Ծառայություններ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 

33.17.19.200 Ծառայություններ հաշմանդամների սայլակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման  

33.19 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
33.19.1 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
33.19.10 Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ 
33.19.10.100 Ծառայություններ տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկման սարքավորանքի և 

արտադրական ավտոմատացված կայանքների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման 

33.19.10.200 Ծառայություններ ցանցերի և պարանային արտադրատեսակների նորոգման 

33.19.10.300 Ծառայություններ փայտե տարայի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման, 
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արտադրության բնագավառում 

33.19.10.400 Ծառայություններ փայտից այլ արտադրատեսակների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման, արտադրության բնագավառում 

33.19.10.500 Ծառայություններ այլ ռետինե արտադրատեսակների, բացի դողերից, 
արտադրության, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման բնագավառում 

33.19.10.600 Ծառայություններ ապակե խողովակների ու փողակների և արդյունաբերական 
կազմակերպություններում խողովակաշարերի նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման 

33.19.10.700 Ծառայություններ պլաստմասսե խողովակների, փողերի, ճկախողովակների, 
ճկափողերի և կցամասերինորոգման և տեխնիկական սպասարկման, ներառյալ 
արտադրական կազմակերպություններում խողովակաշարերի տեղակայման 
ծառայությունները 

33.19.10.900 Ծառայություններ երաժշտական գործիքների նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման  

33.2 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20 Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.1 Մետաղե արտադրատեսակների, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից, 
հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.11 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
ջրակաթսաներից, հավաքակցման ծառայություններ, ներառյալ մետաղը 
խողովակաշարային համակարգերի հավաքակցման ծառայությունները 
արդյունաբերական կազմակերպություններում 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միջուկային ռեակտորների համար ջեռուցման տարրերի տեղադրման 
ծառայություններ 

- միջուկային ռեակտորների շոգեարտադրիչների տեղադրման ծառայություններ 

- ջրաջեռուցիչների (բոյլերներ) (ոչ միջուկային էներգետիկայի նպատակների համար) 
տեղադրման ծառայություններ 

- արդյունաբերական կազմակերպությունների շոգեկաթսաների միացնող ամրանների 



2428 
 

(փականներ, ռեզերվուարներ) տեղադրման ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- կենցաղային կաթսաների և ջեռուցիչների տեղադրման ծառայությունները  

33.20.11.000 Շոգեկաթսաների, բացի կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի ջրակաթսաներից, 
հավաքակցման ծառայություններ, ներառյալ մետաղը խողովակաշարային 
համակարգերի հավաքակցման ծառայությունները արդյունաբերական 
կազմակերպություններում 

33.20.12 Այլ մետաղե արտադրատեսակների, բացի մեքենաներից և սարքավորանքից, 
հավաքակցման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- 300 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ մետաղական ցիստեռնների, բաքերի, 
ռեզերվուարների, տարողությունների (բացի ջեռուցման կաթսաներից) տեղադրման 
ծառայություններ 

 

Բացառվում է՝ 

- տրանսպորտային բեռնարկղերի տեղադրման ծառայությունները (34.20.10) 

- երկաթուղային բեռնարկղերի տեղադրման ծառայությունները (35.20.33) 

- ջեռուցման համար մետաղական տարողությունների տեղադրման ծառայությունները  

33.20.12.100 Ծառայություններ մետաղական ցիստեռնների, բաքերի, ռեզերվուարների, 
տարողությունների տեղադրման բնագավառում 

33.20.12.200 Ծառայություններ 300 լ-ից ոչ ավել տարողությամբ պողպատից թմբուկների և 
համանման տարողությունների տեղադրման, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման 

33.20.12.300 Ծառայություններ զենքի և սպառազինման համակարգերի տեղակայման  
33.20.12.400 Ծառայություններ կողպեքների և բարդ փակվող սարքերի տեղադրման, նորոգման և 

տեխնիկական սպասարկման 
33.20.12.500 Ծառայություններ ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ պատրաստի 

մետաղաարտադրատեսակների տեղադրման, նորոգման և սպասարկման 
33.20.2 Ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.21 Գրասենյակային և հաշվողական մեքենաների հավաքակցման ծառայություններ 
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Բացառվում է`  

- գրասենյակային և հաշվապահական մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և 
նորոգման ծառայությունները 

33.20.21.000 Գրասենյակային և հաշվողական մեքենաների հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.29 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված ընդհանուր նշանակության այլ 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- ինքնաթիռների, տրանսպորտային միջոցների շարժիչների տեղակայման 
ծառայությունները (29 և 30 հատվածները) 

33.20.29.100 Ծառայություններ շարժիչների և տուրբինների (բացի ավիացիոն, ավտոմոմեքենայի, 
մոտոցիկլի շարժիչներից) տեղակայման 

33.20.29.200 Ծառայություններ պոմպերի և ճնշակների տեղակայման  
33.20.29.300 Ծառայություններ վառարանների և վառարանի հրածորանների տեղակայման 
33.20.29.400 Ծառայություններ ամբարձիչա-տրանսպորտային սարքավորանքի տեղակայման 
33.20.29.500 Ծառայություններ սառնարանային և օդափոխային (արդյունաբերական, ոչ 

կենցաղային նշանակության) սարքավորանքի տեղակայման 
33.20.29.600 Ծառայություններ ընդհանուր նշանակության այլ սարքավորանքի տեղակայման, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
33.20.29.700 Ծառայություններ քարի, փայտի և համանման պինդ նյութերի մշակման հաստոցների 

տեղակայման 
33.20.29.800 Ծառայություններ առանցքակալների, ատամնանիվների, 

ատամնավոր փոխանցիչների և շարժաբերների տարրերի արտադրության 
բնագավառում 

33.20.3 Հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.31 Գյուղատնտեսության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.31.000 Գյուղատնտեսության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.32 Մետաղամշակման սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.32.000 Մետաղամշակման սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.33 Մետագործության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 

հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.33.000 Մետագործության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 

հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.34 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա և բաց եղանակով արդյունահանման և 

շինարարության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 
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33.20.34.000 Օգտակար հանածոների ստորգետնյա և բաց եղանակով արդյունահանման և 
շինարարության համար արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.35 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության 
արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայութունները (25.62.10) 

33.20.35.000 Սննդամթերքի, խմիչքի և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության 
արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.36 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության արդյունաբերական 
մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայութունները (25.62.10) 
33.20.36.000 Մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության արդյունաբերական 

մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.37 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայութունները (25.62.10) 
33.20.37.000 Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.38 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 

- մետաղի մշակման հետ կապված ծառայութունները (25.62.10) 
33.20.38.000 Ռետինի, պլաստմասսայի արտադրության արդյունաբերական մեքենաների և 

սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.39 Այլ հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.39.000 Այլ հատուկ նշանակության սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.4 Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.41 Մասնագիտական բժշկական սարքավորանքի, բարձր ճշգրտության և 
օպտիկական գործիքների հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.41.000 Մասնագիտական բժշկական սարքավորանքի, բարձր ճշգրտության և օպտիկական 
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գործիքների հավաքակցման ծառայություններ  

33.20.42 Մասնագիտական էլեկտրոնային սարքավորանքի հավաքակցման 
ծառայություններ 

33.20.42.100 Ծառայություններ էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաների վրա դրոշմատպման 
33.20.42.200 Ծառայություններ էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներում միկրոսխեմաների 

հավաքման 
33.20.5 Էլեկտրական սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 
33.20.50 Էլեկտրական սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- էլեկտրակայաններում գեներատորների և տրանսֆորմատորների տեղակայման 
ծառայություններ 

33.20.50.100 Ծառայություններ էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների 
տեղակայման 

33.20.50.110 Ծառայություններ էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների 
նորոգման, տեխնիկական սպասարկման և փաթաթման  

33.20.50.200 Ծառայություններ էլեկտրական կենցաղային սարքերի տեղակայման, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման  

33.20.50.300 Ծառայություններ շարժիչների և տրանսպորտային միջոցների էլեկտրական 
սարքավորանքի տեղակայման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում  

33.20.50.400 Ծառայություններ հեռուստահաղորդիչների և ռադիոհաղորդիչների, լարային 
հեռախոսային և հեռագրային կապի համար սարքավորումների տեղակայման 

33.20.50.900 Ծառայություններ այլ էլեկտրասարքավորանքի տեղակայման, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

33.20.6 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.60 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- տարբեր մեքենաներով, ավտոմատ տրանսպորտային և բեռնման սարքվածքներով 
և կառավարման կենտրոնական համակարգով հանդերձված (տեղադրված կամ 
չտեղադրված)` տեխնոլոգիական գործընթացների հսկման սարքավորանքի և 
արտադրական ավտոմատացված կայանքների նախագծման և հավաքման 
ծառայություններ  

33.20.60.000 Արտադրական գործընթացների կառավարման համար սարքավորանքի 
հավաքակցման ծառայություններ 

33.20.7 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների հավաքակցման 
ծառայություններ 
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33.20.70 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների հավաքակցման 
ծառայություններ 

33.20.70.100 Ծառայություններ չափման, վերահսկման, փորձարկման, նավագնացության և այլ 
նպատակների սարքերի և գործիքների տեղակայման 

33.20.70.200 Ծառայություններ պլաստմասսե խողովակների, փողերի, ճկախողովակների, 
ճկափողերի և կցամասերի տեղակայման, ներառյալ արտադրական 
կազմակերպություններում խողովակաշարերի տեղակայման ծառայությունները 

33.20.70.300 Ծառայություններ ապակե խողովակների և փողակների տեղակայման, ներառյալ` 
ծառայություններ արդյունաբերական կազմակերպություններում խողովակաշարերի 
տեղակայման (մոնտաժման)  

33.20.70.400 Ծառայություններ խեցեգործական էլեկտրական մեկուսիչների և մեկուսիչ 
ամրանների արտադրության բնագավառում, տեղակայման 

33.20.70.500 Ծառայություններ խողովակների խեցեգործական, խողովակաշարերի, ջրտարների և 
խողովակների կցամասերի տեղակայման, ներառյալ` ծառայություններ 
արդյունաբերական կազմակերպություններում խողովակաշարերի տեղակայման 
(մոնտաժման) 

33.20.70.600 Ծառայություններ հղկումային արտադրատեսակների` աղացաքարերի, 
հեսանաքարերի, հղկասկավառակների և համանման արտադրատեսակների 
արտադրության բնագավառում, տեղակայման, նորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման 

33.20.70.700 Ծառայություններ երաժշտական գործիքների տեղակայման 
33.20.70.800 Ծառայություններ կեգելբանների, բոուլինգ-ակումբների և սեղանի ու սենյակային այլ 

խաղերի ավտոմատացված սարքավորումների տեղակայման, նորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման  

33.20.70.900 Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ արտադրատեսակների հավաքակցման 
ծառայություններ 

D ԷԼԵԿԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱԶ ԳՈԼՈՐՇԻ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿԱԾ ՕԴ 
35 Էլեկտրականություն, գազ, գոլորշի և լավորակած օդ  
35.1 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման ծառայություններ 
35.11 Էլեկտրաէներգիա 
35.11.1 Էլեկտրաէներգիա 
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35.11.10 Էլեկտրաէներգիա 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ջերմային, միջուկային, գազատուտուրբինային, դիզելային էլեկտրակայաններում, 
հիդրոէլեկտրակայաններում և այլ աղբյուրներից ստացված էներգիա 
 
- ցանկացած աղբյուրների օգնությամբ արտադրված էլեկտրաէներգիա, այդ թվում 
ջերմային էներգիան, միջուկային էներգիան, հիդրոէներգիան, այլ էներգիան՝ 
ստացված վերականգնված աղբյուրներից, այսինքն, հանածո վառելիքով, 
կենսազանգվածով, արտադրության թափոններով աշխատող ջերմակայաններում, 
հիդրոէլեկտրակայաններում, արևային, երկրաջերմային, հողմային և ատոմային, 
ինչպես նաև մակընթացության էլեկտրակայաններում և վառելիքով աշխատող 
էլեկտրական տարրերում արտադրվող էլեկտրաէներգիան 

35.11.10.100 Էլեկտրաէներգիա ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրվող 
35.11.10.200 Էլեկտրաէներգիա ջերմային, բացի ջերմաէլեկտրակայաններող արտադրվածից 
35.11.10.300 Էլեկտրաէներգիա ատոմային (միջուկային) կայաններում արտադրվող 
35.11.10.400 Էլեկտրաէներգիա, այլ 
35.11.10.500 Էլեկտրաէներգիա հիդրոէլեկտրակայաններում արտադրվող 
35.11.10.600 Էլեկտրաէներգիա հողմային էլեկտրակայաններում արտադրվող 
35.11.10.700 Էլեկտրաէներգիա արևային էլեկտրակայաններում արտադրվող 
35.11.10.800 Էլեկտրաէներգիա երկրաջերմային էլեկտրակայաններում արտադրվող 
35.11.10.900 Էլեկտրաէներգիա այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
35.12 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ 
35.12.1 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ 
35.12.10 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
- արտադրության աղբյուրից բաշխիչ ցանցերին էլեկտրաէներգիայի փոխանցման 
համակարգերի ծառայություններ 
 
- արտադրության տեղից մինչև բաշխիչ համակարգերը էլեկտրաէներգիայի 
հաղորդման համակարգերի (ցանցերի) աշխատունակության (շահագործման) 
ապահովման ծառայություններ 
 
Բացառվում է`  
 
- էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայությունները, տես 35.13.10 
- Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների տեղադրման աշխատանքները, տես 43.21.10 

35.12.10.000 Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ 
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35.13 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ 
35.13.1 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ 
35.13.10 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բաշխիչ ցանցերի (Էլեկտրահաղորդդագծերի, հենարանների, հաշվիչ սարքերի, 
մալուխների համակարգ) կազմակերպությունների ծառայություններ, ապահովելով 
էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը արտադրության աղբյուրից` վերջնական 
սպառողներին 
- Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
- արտադրության տեղից կամ բաշխիչ համակարգերից վերջնական սպառողին 
էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգերի (էլեկտրական ցանցերի, հաշվիչների, 
մալուխների) աշխատունակության (շահագործման) ապահովման ծառայություններ 

Բացառվում է` 
 
- էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայությունները, տես 35.12.10 
- էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների տեղադրման աշխատանքները, տես 43.21.10 
- էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների ցուցմունքների գրանցումը 

35.13.10.000 Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ 
35.14 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 
35.14.1 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 
35.14.10 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 
- էլեկտրաէներգիայի վաճառքով զբաղվող գործակալների կամ միջնորդների 
ծառայություններ, որոնք կազմակերպում են էլեկտրաէներգիայի իրացումը այլ 
կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերի միջոցով  
- Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և անցունակության կառավարման հետ կապված 
ծարայություններ 

35.14.10.000 Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ 
35.2 Գազ. գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ գազամատակարարման 

խողովակաշարերով 
35.21 Գազ 
35.21.1 Գազ քարածխային, գազ ջրային, գազ գեներատորային և համանման գազեր, բացի 

նավթային գազերից 
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35.21.10 Գազ քարածխային, գազ ջրային, գազ գեներատորային և համանման գազեր, 
բացի նավթային գազերից 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- գազամատակարարման նպատակով քարածխի գազացման միջոցով, 
գյուղատնտեսական կողմնակի մթերքից կամ թափոններից արտադրվող գազ 
- քարածխային գազ, ստացվում է առանց օդի ներթափանցման ածխի թորմամբ, 
սովորաբար գազամշակման արտադրություններում կամ կոքսային վառարաններում, 
դա ջրածնի, մեթանի, ածխածնի օքսիդի և այլնի բարդ խառնուրդ է, որն 
օգտագործվում է լուսավորման և տաքացման համար 
- ստորգետնյա գազաֆիկացման արդյունքում ստացված գազ 
- ջրային գազ 
- գեներատորային գազ 
- համանման գազեր (օրինակ՝ դոմենյան)  
- գազի խառնուրդներ, որոնք առաջանում են հում նավթի ճեղքաթորման կամ 
վերաձևավորման ժամանակ, դրանք բաղադրությամբ համանման են քարածխային 
գազին և օգտագործվում են տաքացման կամ լուսավորման համար, ինչպես նաև 
քիմիական ազդանյութերի սինթեզման ժամանակ, օրինակ՝ մեթանոլի, ամոնիումի, 
կոչվում են նաև “սինթեզող գազեր” 

Բացառվում է` 
- բնական վառելագազը, տես 06.20.10 
- նավթագազերը, տես 19.20.3 
- արդյունաբերական գազերը, տես 20.11.1 

35.21.10.300 Գազ քարածխային, ստացված թորմամբ, կոքսային վառարաններում 
35.21.10.500 Գազ դոմենյան 
35.21.10.700 Գազ, ստացված թորմամբ, գազամշակման գործարաններում 
35.21.10.800 Գազ, ստացված պողպատի արտադրության կոնվերտերային գործընթացների 

ժամանակ 
35.22 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  
35.22.1 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ 
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35.22.10 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է`  
 
- խողովակաշարերի բաշխիչ համակարգերի միջոցով բոլոր տեսակի գազակերպ 
վառելիքի բաշխման և մատակարարման ծառայություններ  
- գազի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- գազի հաշվիչներիի տեղադրման ծառայությունները,  
- մայրուղային խողովակաշարերով գազային վառելիքի փոխադրման 
ծառայությունները, 
- գազի հաշվիչների ցուցմունքների գրանցումը 

35.22.10.000 Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ  
35.23 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ 
35.23.1 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ 
35.23.10 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- սպառողներին գազի վաճառքի ծառայություններ  
- այլ կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերով գազի 
վաճառքով զբաղվող գործակալների և միջնորդների ծառայություններ  
- գազի սպառման և անցունակության կառավարման հետ կապված ծարայություններ 
 
Բացառվում է` 
 
- գազակերպ վառելիքի մեծածախ առևտրի ծառայությունները 
- գազակերպ վառելիքի մանրածախ առևտրի ծառայությունները  

35.23.10.000 Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ 
35.3 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ծառայություններ 
35.30 Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ծառայություններ 
35.30.1 Գոլորշի և տաք ջուր. գոլորշու և տաք ջրի մատակարարման ծառայություններ 
35.30.11 Գոլորշի և տաք ջուր 
35.30.11.100 Ջերմային էներգիա 
35.30.11.130 Ջերմային էներգիա, արտադրված կաթսայատներում 
35.30.11.150 Ջերմային էներգիա, ստացված երկրաջերմային աղբյուրներից 
35.30.11.170 Ջերմային էներգիա, արտադրված ջերմաէլեկտրակայաններում 
35.30.11.190 Ջերմային էներգիա, այլ 
35.30.11.300 Էներգիա օդաճնշական (օդային), օդ սեղմված, տեղափոխվող խողովակաշարերով 
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35.30.12 Խողովակաշարերով գոլորշու և տաք  ջրի մատակարարման ծառայություններ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ջեռուցման, էներգիայի և այլ նպատակների համար գոլորշու և տաք ջրի 
մատակարարման ծառայություններ 
- կաթսայատներում, ջերմաէլեկտրակայաններում արտադրված, երկրաջերմային 
աղբյուրներից, արդյունաբերական օգտահանման սարքերից, քիմիական 
գործընթացներով ստացված ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համար 
ջերմաէներգիա 
- ջեռուցման, էներգիայի արտադրության կամ այլ նպատակների համար գոլորշու և 
տաք ջրի մատակարարման (արտադրության, հավաքման և բաշխման) 
ծառայություններ 
-տաքացման համար խողովակներով սեղմված օդի մատակարարման 
ծառայություններ 
 
Բացառվում է՝ 
 
- ջրի, ջերմության, գազի էլեկտրական հաշվիչների տեղադրման ծառայությունները  
-ջրի, ջերմության, գազի ոչ էլեկտրական հաշվիչների տեղադրման ծառայությունները  
- հաշվիչների ցուցմունքների հանման ծառայությունները  
- բնակելի տարածքներում ջեռուցման հաշվիչների ցուցմունքների գրանցում 

35.30.12.400 Ծառայություններ գոլորշու և տաք ջրի մատակարարման 
35.30.12.600 Ծառայություններ տաքացման համար խողովակաշարերով սեղմված օդի 

մատակարարման 
35.30.2 Սառույց բնական, հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման ծառայություններ 
35.30.21 Սառույց բնական, ներառյալ սառեցման համար ոչ սննդային սառույցը  

 
- սառեցրած ջուր կամ սառեցման համար, ընդհանուր նշանակման սառույցի 
խորանարդիկներ 
- սառեցման նպատակներով սառը ջրի կամ սառույցի մատակարարման 
(արտադրության և բաշխման) ծառայություններ 

35.30.21.100 Ջուր սառեցրած կամ սառույց սառեցման համար, խորանարդիկներ սառույցի 
ընդհանուր նշանակման 

35.30.21.200 Ծառայություններ սառեցրած ջրով կամ սառեցման համար սառույցով 
մատակարարման 
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35.30.22 Հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- խողովակաշարերով հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման ծառայություններ 
- սառույցի մատակարարման ծառայություններ 

35.30.22.100 Խողովակաշարերով հովացնող օդի և սառը ջրի մատակարարման ծառայություններ 

35.30.22.200 Սառույցի մատակարարման ծառայություններ 
E ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ 

ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
36 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ 
36.0 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ 
36.00 Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ 
36.00.1 Բնական ջուր 

 
Տվյալ կարգը ներառում է՝ 

- բնական ջուր (խմելու և ոչ խմելու) 

- ջրի (խմելու և ոչ խմելու) հավաքման, բարձրացման, մաքրման և բաշխման 
ծառայություններ 

- որպես հիմնական արտադրանք ջրի արտադրության համար ծովի ջրի և աղային 
աղբյուրների ջրի անալիացման ծառայություններ 

- ջրի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ 

  
Բացառվում է՝ 

- գյուղատնտեսական նպատակներով ոռոգման համակարգերի շահագործման 
ծառայությունները  

- շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելման նպատակներով կոյուղաջրերի 
մշակման ծառայությունները  

- ջրի հաշվիչների տեղադրման ծառայությունները  

36.00.11 Խմելու ջուր 
36.00.11.000 Խմելու ջուր 
36.00.12 Ոչ խմելու ջուր 
36.00.12.000 Ոչ խմելու ջուր 
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36.00.2 Ջրի մաքրման և ջրմուղով ջրի բաշխման ծառայություններ  
36.00.20 Ջրի մաքրման և ջրմուղով ջրի բաշխման ծառայություններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մաքրման ծառայություններ ջրի մատակարարման համար 
- արդյունաբերական և այլ նպատակների համար ջրի մշակման ծառայություններ  
- ջրմուղով ջրի բաշխման ծառայություններ  
- ոռոգման ջրանցքների շահագործման ծառայություններ 
- ջրի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկում 
- տրանսպորտով կամ այլ միջոցներով ջրի բաշխման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- գյուղատնտեսական նպատակներով ոռոգման համակարգերի շահագործման 
ծառայությունները, տես 01.61.10 
- շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելման նպատակներով կոյուղաջրերի 
մշակման ծառայությունները, տես 37.00.11 
- ջրի հաշվիչների տեղադրման ծառայությունները, 
- մայրուղային խողովակաշարերով ջրի փոխադրման ծառայությունները,  
- ջրի հաշվիչների ցուցմունքների գրանցումը,  

36.00.20.100 Ծառայություններ ջրի հավաքման և բարձրացման 
36.00.20.200 Ծառայություններ ջրի մաքրման 
36.00.20.300 Ծառայություններ ծովի ջրի անալիացման 
36.00.20.400 Ծառայություններ ջրի բաշխման 
36.00.20.500 Ծառայություններ ջրի հաշվիչների տեխնիկական սպասարկման 
36.00.3 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն  
36.00.30 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն 
36.00.30.000 Ջրմուղով մատակարարվող ջրի վաճառքի ծառայություն 
37 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
37.0 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
37.00 Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
37.00.1 Կոյուղու ծառայություններ 
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37.00.11 Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- կեղտաջրերի հավաքման ծառայություններ, մատուցվող տարբեր սարքավորանքի 
(հեղուկաթափ խողովակներ, կոյուղու կամ ցամաքուրդային խողովակներ և այլն) 
օգտագործմամբ 
- կեղտաջրերի (կենցաղային, արդյունաբերական, լողավազանների և այլ) մշակման 
ծառայություններ` ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական մեթոդների 
կիրառմամբ (լուծում, մզում, զտում, նստեցում և այլն)  
- կոյուղու համակարգերի, ցամաքուրդային խողովակների տեխնիկական 
սպասարկման և մաքրման ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- ջրի հավաքման և մաքրման ծառայությունները, տես 36.00 
- ջրմուղով ջրի մատակարարման ծառայությունները, տես 36.00.20 
- կոյուղու համակարգերի կառուցման, նորոգման և վերափոխման ծառայությունները, 
տես 42.21.2 

37.00.11.100 Կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման ծառայություններ 
37.00.11.200  Կեղտաջրերի հավաքման ծառայություններ, մատուցվող տարբեր սարքավորանքի 

(հեղուկաթափ խողովակներ, կոյուղու կամ ցամաքուրդային խողովակներ և այլն) 
օգտագործմամբ 

37.00.11.300 Կեղտաջրերի (կենցաղային, արդյունաբերական, լողավազանների և այլ) մշակման 
ծառայություններ` ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական մեթոդների 
կիրառմամբ (լուծում, մզում, զտում, նստեցում և այլն)  

37.00.11.400 Կոյուղու համակարգերի, ցամաքուրդային խողովակների տեխնիկական 
սպասարկման և մաքրման ծառայություններ 

37.00.12 Կեղտաջրի հորերի և կոյաջրի ավազանների մաքրման ծառայություններ 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- աղբահորերի, կեղտաջրի հորերի և կոյաջրի ավազանների դատարկում և մաքրում 
- կենսազուգարանների սպասարկում 
  
Բացառվում է` 
- աղտոտված միջավայրի մակերևույթային և գրունտային ջրերի ախտահանումը, տես 
39.00.11 և 39.00.12 
- շենքերի անձրևաջրերի խողովակների մաքրումը, տես 43.22.11 

37.00.12.100 Աղբահորերի, կեղտաջրի հորերի և կոյաջրի ավազանների դատարկում և մաքրում 
37.00.12.200 Կենսազուգարանների սպասարկում 
37.00.2 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
37.00.20 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
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37.00.20.000 Կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ) 
38 Թափոնների հավաքման, մշակման և ոչնչացման ծառայություններ. թափոնների 

օգտահանման ծառայություններ 
38.1 Թափոններ. թափոնների հավաքման ծառայություններ 

38.11 Ոչ վնասակար թափոններ. ոչ վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ 
 
Տվյալ դասը ներառում է ` 
 
- շինարարական թափոնների և շենքերի ու կառույցների քանդման արդյունքում 
առաջացած աղբի հավաքման ծառայություններ 
- բեկորների, վրձինների և համանման այլ շինարարական աղբի հավաքման և 
ոչնչացման ծառայություններ 
- մանածագործական արտադրատեսակների արտադրությունից առաջացած 
թափոնների հավաքման ծառայություններ  

38.11.1 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների հավաքման 
ծառայություններ 

38.11.11 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
- կրկնակի օգտագործման համար պիտանի ոչ վնասակար թափոնների 
(տեսակավորված կամ միախառնված կենցաղային աղբի` ստվարաթղթի, թղթի, 
պլաստմասսայի, ապակու, ալյումինի, պողպատի, բնակարանային օրգանական 
թափոնների, ներառյալ բակի, փողոցի աղբարկղերի թափոնները) հավաքման 
ծառայություններ, այդ թվում` կանոնավոր կամ ճկուն ժամանակացույցով 
իրականացվող հավաքման ծառայությունները 
 
- տնային տնտեսությունների, արդյունաբերական, առևտրային, շինարարական 
կազմակերպությունների պինդ թափոնների` աղբի, ոչ պիտանի իրերի, մնացուկների, 
շինարարական աղբի հավաքման ծառայություններ: 

38.11.11.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի քաղաքային տնտեսության 
թափոնների հավաքման ծառայություններ  
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38.11.19 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ բնակելի օբյեկտների ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի, 
տեսակավորված կամ միախառնված թափոնների` ստվարաթղթի, թղթի, 
պլաստմասսայի, ապակու, ալյումինի, պողպատի և այլ թափոնների հավաքման 
ծառայություններ, ներառյալ կանոնավոր կամ ճկուն ժամանակացույցով ավտոմատ 
հավաքվող թափոնների հավաքման ծառայությունները  

38.11.19.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ 

38.11.2 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի թափոնների հավաքման 
ծառայություններ 

38.11.21 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հասարակական վայրերից աղբամանների դատարկման, հավաքման և 
տեղափոխման ծառայություններ 

- փողոցների, ճանապարհների, ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի 
և այլ մաքրման և ջրման ծառայություններ 

- փողոցների, ճանապարհների, վերթիռ-վայրէջքային գոտիների ձյունից, սառույցից 
մաքրման ծառայություններ, այդ թվում` մշակումը ավազով, աղով և այլ 
ազդանյութերով  

- աղտոտման հետ պայքարի այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այդ թվում բնապահպանական ծառայությունները 

 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսական վնասատուների հետ պայքարի ծառայությունները (01.61.10) 

- շենքերում, շինություններում ախտահանման, միջատազերծման ծառայությունները  

- տեխնիկական փորձարկումների անցկացման և վերահսկողության 
ծառայությունները  
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38.11.21.000 
Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի քաղաքային 
տնտեսության թափոնների հավաքման ծառայություններ 

38.11.29 

Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բնակելի շենքերից թափոնների, աղբի, մնացորդների, ոչ պիտանի իրերի և խառը 
նյութերի ընդհանուր հավաքում, ներառյալ բակի, փողոցի աղբարկղերից թափոնների 
հավաքման ծառայությունները, այդ թվում կանոնավոր կամ ճկուն ժամանակացույցով 
իրականացվող հավաքման ծառայությունները 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է տնային տնտեսությունների, արդյունաբերական, 
առևտրային, շինարարական կազմակերպությունների պինդ թափոնների` աղբի, ոչ 
պիտանի իրերի, մնացուկների, շինարարական աղբի հավաքման ծառայություններ: 

38.11.29.000 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ թափոնների 
հավաքման ծառայություններ 

38.11.3 Ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի թափոններ, 
հավաքված 

38.11.31 Քաղաքային տնտեսության ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման համար ոչ 
պիտանի թափոններ 

38.11.31.000 Քաղաքային տնտեսության ոչ վնասակար և կրկնակի օգտագործման համար ոչ 
պիտանի թափոններ 

38.11.39 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար ոչ պիտանի այլ թափոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- քիմիական, մեխանիկական և կենսաբանական միջոցներով բնահողի և 
ստորգետնյա ջրերի վերականգնման, վարակազերծման և մաքրման 
ծառայություններ 

- ականազերծման ծառայություններ (այդ թվում պայթեցումների միջոցով) 

- կազմակերպություններում վթարների արդյունքում աղտոտված մակերևութային 
ջրերի վարակազերծման և մաքրման (քիմիական նյութերի օգտագործմամբ) 
ծառայություններ 

- ծովերի, օվկիանոսների, ներառյալ առափնյա ջրերի, նավթաբծերի վերացման 
ծառայություններ 

- հասարակական վայրերից աղբամանների դատարկման, հավաքման և 
տեղափոխման ծառայություններ 
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- փողոցների, ճանապարհների, ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի 
և այլ մաքրման և ջրման ծառայություններ 

- փողոցների, ճանապարհների, վերթիռ-վայրէջքային գոտիների ձյունից, սառույցից 
մաքրման ծառայություններ, այդ թվում` մշակումը ավազով, աղով և այլ 
ազդանյութերով  

- աղտոտման հետ պայքարի այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում, այդ թվում` բնապահպանական ծառայությունները 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսությունում սանիտարական միջոցների ապահովման, առուների 
մաքրման ծառայությունները (01.61) 

- ջրամատակարարման նպատակներով ստորգետնյա ջրերի մաքրման 
ծառայությունները (36.00.1) 

- շինարարության ընթացքում բնահողի վերին շերտի հանման ծառայությունները, 
բնահողի հավասարեցման, խտացման, տոփանման ծառայությունները 

- մեկուսացման համար ասբեստի վահանների տեղադրման ծառայությունները  

- կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մշակված, վարակված հողերի 
տեղափոխման ծառայությունները  

- կեղտաջրերի մշակման ծառայությունները  

- գյուղատնտեսական վնասատուների հետ պայքարի ծառայությունները (01.61.10) 

- շենքերում, շինություններում ախտահանման, միջատազերծման ծառայությունները 
(74.70.11) 

- տեխնիկական փորձարկումների անցկացման և վերահսկողության 
ծառայությունները (74.30) 

38.11.39.100 Բնահողի և ստորգետնյա ջրերի վերականգնման, վարակազերծման և մաքրման 
ծառայություններ 

38.11.39.110 Ականազերծման ծառայություններ 
38.11.39.200 Աղտոտված մակերևութային ջրերի մաքրման ծառայություններ 
38.11.39.300 Սանիտարական մշակման և ծառայություններ համանման ծառայություններ 
38.11.39.310 
 

Աղբի այրման ծառայություններ 

38.11.39.320 Աղբի հեռացման ծառայություններ 
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38.11.4 Ապամոնտաժում, կտրատում 
38.11.41 Ապամոնտաժման ենթակա նավեր և այլ լողուն կառույցներ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- 30.11.1 - 30.11.5 և 30.12.1 կարգերում թվարկված և կազմաքանդման ենթակա, 
հնացած կամ վնասված լողուն միջոցներ և այլ լողուն շինություններ 

38.11.41.000 Նավեր և միջոցներ լողուն այլ, կազմաքանդման ենթակա 
38.11.49 Ապամոնտաժման ենթակա այլ բեկվածքներ, բացի նավերից և լողուն 

կառույցներից  
38.11.49.000 Ապամոնտաժման ենթակա այլ բեկվածքներ, բացի նավերից և լողուն կառույցներից  

38.11.5 Ոչ վնասակար այլ թափոններ, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի, 
հավաքված 

38.11.51 Ապակու թափոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- ապակու ջարդոն և մնացուկներ ապակու բոլոր տեսակների` առաջանում են 
ապակու արտադրության արդյունքում (ներառյալ հալքանոթի հարևանությամբ 
թափված և այնուհետ օգտահանված ապակի), սովորաբար բնութագրվում են սուր 
ծայրերի (բեկորների) առկայությամբ 

- ապակու (ներառյալ «արծնապատած») զանգվածներ` որոշակի կիրառություն 
չունեցող, ապակու սովորական տարատեսակների համեմատ ունեն բարձր 
հալունություն և խտություն, սովորաբար լինում են անլուսաթափանց, երբեն նաև 
թափանցիկ, կարող են լինել անգույն կամ ներկած, ներառվում են եթե ունեն 
զանգվածի բնույթ (կտորներով կամ սալերով), կիրառվում են ապակիների այլ 
տեսակների գունավորման կամ անլուսաթափանցման բնույթ տալու, զարդերի 
պատրաստման, զոդալամպով մշակման, խեցեղենի արծնապատման և այլնի համար, 
ներառում են նաև շիկացման լամպերի հիմնատակերի հպակային սեղմակների 
մեկուսացման համար կիրառվող, հալման ցածր աստիճանի կետ ունեցող ապակե 
զանգվածներ (բնութագրվում են մանգանի երկօքսիդի բարձր պարունակությամբ, 
ինչը տալիս է սև երանգ և այդպիսով, անտեսանելի դարձնում հիմնատակի ներքին 
մանրակները) 

 

Բացառվում է` 

- փոշու, հատիկների կամ փաթիլների տեսքով ապակիները (ներառյալ ապակու 
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զանգվածը և «արծնապատած» ապակին) (20.30.21) 

38.11.51.000 Ջարդոն ապակու և այլ մնացուկներ ու բեկորներ ապակու, զանգված ապակու 
38.11.52 Թղթի և ստվարաթղթի թափոններ   

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

 
-թղթի և ստվարաթղթի թափոնը, մնացուկները, տպագրական խոտանը, ոչ 
կոնդիցիոն արտադրատեսակները սովորաբար օգտագործվում են թաղանթանյութի 
արտադրության համար և մնում են տվյալ ենթակարգում, եթե նույնիսկ 
օգտագործվում են այլ նպատակներով, օրինակ փաթեթավորման համար: 

 

Բացառվում է` 

- թղթե գլանափաթեթները, արտաքին թրջված շերտերով կամ այլ վնասվածքներով 
(38.11.1 – 38.11.5) 

- թղթի թելքերը, նույնիսկ եթե դրանք պատրաստում են տվյալ ենթակարգի 
թափոններից (17.29.19.700) 

- թանկարժեք մետաղների պարունակությամբ թղթի և ստվարաթղթի թափոնները, 
որոնք օգտագործվում են թանկարժեք մետաղների կորզման համար (24.41) 

38.11.52.000 Թղթի և ստվարաթղթի թափոններ 
38.11.53 Ռետինե օդաճնշական անվադողեր, օգտագործված 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- օգտագործված օդաճնշական ռետինե դողեր  

 
 Բացառվում է՝ 

- վերականգնված ռետինե օդաճնշական դողերը (22.11) 

- նորոգման համար ռետինե արտադրատեսակները (22.19.1) 

-դողածածկանների կամ օդախցիկների նորոգման և փոխարինման 
ծառայությունները  

38.11.53.000 Ռետինե օդաճնշական անվադողեր, օգտագործված 
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38.11.54 Ռետինե այլ թափոններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- ռետինի թափոններ, կտորտանք և մետաղամնացուկներ, որոնք մնացել են 
ռետինացված կամ չռետինացված կաուչուկի արտադրությունից կամ մշակումից 
(բացի կարծր ռետինից) 

- ռետինից ապրանքներ (բացի կարծր ռետինից), որոնք չեն օգտագործվում ըստ 
նշանակության կտրվածքների, մաշվածության կամ այլ պատճառներով 

- մաշված ռետինե օդախցիկներ, որոնք պիտանի չեն վերականգնման համար և 
դրանց մետաղամնացուկները 

- փոշիներ և հատիկներ, որոնք հանդիսանում են ռետինացված ռետինի աղացած 
թափոններ, կարող են օգտագործվել որպես լցոններ ճանապարհային ծածկույթի 
նյութերում կամ ռետինի հիմքով այլ խառնուրդներում  

 

Բացառվում է՝ 

- վերականգնման համար պիտանի օդախցիկները (22.11) 

- կարծր ռետինի թափոնները, կտորտանքները, մետաղամնացուկները, փոշիները և 
հատիկները (22.19.73) 

38.11.54.000 Ռետինե այլ թափոններ 
38.11.55 Պլաստմասսայի թափոններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- պլաստմասսայի ջարդված կամ մաշված արտադրատեսակներ, որոնք անմիջապես 
չեն օգտագործվում իրենց նախնական նպատակների համար կամ լինում են 
արտադրության թափոնների տեսքով (տաշեղներ, փոշի, կտորտանքներ և այլն), որոշ 
թափոններ կարող են օգտագործվել կրկնակի որպես կաղապարային նյութ, լաքի և 
լցանյութերի համար հիմք 

- թափոններ, կտորտանքներ և ջարդոն մեկ ջերմառեակտիվ նյութի կամ երկու և 
ավելի ջերմապլաստիկների, միասին խառնված, նույնիսկ վերափոխված առաջնային 
ձևերով 
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Բացառվում է՝ 

- 20.16.54 ենթակարգի իոնիտներով լրացված իոնիտների սյունակները (22.29) 

- թափոնները, կտորտանքները և ջարդոնը, որոնք պարունակում են թանկարժեք 
մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղների այնպիսի համահալվածքներ, որոնք 
սովորաբար նախատեսված են թանկարժեք մետաղների կորզման համար (24.41) 

38.11.55.100 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ էթիլենի պոլիմերների 
38.11.55.200 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ ստիրոլի պոլիմերների 
38.11.55.300 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ վինիլքլորիդի պոլիմերների 
38.11.55.400 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ բազմամիացությունների նյութերի 
38.11.55.410 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ պրոպիլենի պոլիմերների 
38.11.55.420 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ ակրիլային պոլիմերների 
38.11.55.490 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ բազմամիացությունների նյութերի, այլ 
38.11.55.500 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ էպօքսիդային խեժերի 
38.11.55.600 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ թաղանթանյութի և դրա քիմիական 

ածանցյալների 
38.11.55.900 Թափոններ, կտորտանքներ և մնացուկներ այլ պլաստմասսե 
38.11.56 Մանածագործական արտադրության թափոններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- թթի շերամի (Bombyx mon) թրթուրի արտադրած թելքավոր նյութ  
- վայրի շերամի (Bombyx textor), օրինակ, կաղնու շերամի կամ նման միջատի 
թրթուրի արտադրված թելքավոր նյութ  
- սարդոստայն և ծովային մետաքս (օրինակ, Pinna ընտանիքի կենդանիներից 
ստացված թելք)  
- շերամի ֆիբրանյութ 
- որպես «մետաքս» դասակարգվող մանածագործվածքային նյութեր, մշակման 
տարբեր աստիճանի (հումքից մինչև գործվածք)  
- բուրդ («բուրդ» տերմինը նշանակում է ոչխարների և գառների բուրդ), 
սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկված, լվացած և ճարպազերծած (ոչ 
կարբոնացված),  
- բուրդ կարբոնացված 
- բրդի և կենդանիների նուրբ բրդի փնջեր, ենթարկված սանդերքագզման և 
սանրագզման («կենդանիների նուրբ բուրդ (մազ)» տերմինը նշանակում է ալպակայի, 
վիկունի, լամայի, ուղտի, եզնուղտի, անգորական, տիբեթյան, քաշմիրյան և 
համանման այծերի (բացի սովորական այծերի), ճագարի (ներառյալ անգորական), 
նապաստակի, կուղբի, ճահճակուղբի, մշկամուկի բուրդ)  
- կենդանիների կոպիտ բրդի փնջեր, ենթարկված սանդերքագզման և սանրագզման 
(«կենդանիների կոպիտ բուրդ (մազ)» տերմինը նշանակում է այլ կենդանիների` 
սովորական այծի, շան, կապիկի, ջրասամույրի և չհիշատակված այլ կենդանիների 
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բուրդը, ինչպես նաև ձիու կամ ցուլի կողամասերից մազերը (բացառությամբ 
խոզանակների արտադրության համար օգտագործվող մազը և ստևը (15.11.40.900), 
ձիու և ցուլի պոչի և բաշի մազերը (01.22.32.300)) 
- բրդի կամ կենդանիների նուրբ բրդի մազաքոլք 
 Բրդե թելքը կազմված է պրոտեինային եղջերանյութից (կերատինից), ունի 
թեփուկավոր մակերևույթ, ձգունության, խոնավածուծ, թաղքադրման 
հատկություններ:  
  
- տաք լվացման բուրդ` լվացված միայն տաք ջրով, ազատված մեծ քանակության 
ճարպից  

- լվացված գեղմի բուրդ, որից լվացման եղանակով` տաք ջրով, օճառով կամ այլ 
լվացող միջոցներով, գրեթե ամբողջովին հեռացված է ճարպը  

- բուրդ, մշակված ցնդող լուծույթներով (բենզոլ, քառաքլոր ածխածին)  

- սառեցրած բուրդ` ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության ենթարկված բուրդ, ճարպի 
սառեցման համար, որն այլ բնական խառնուկների հետ հեշտությամբ պոկվում և 
հեռացվում է բրդից 

Լվացած, ճարպազերծած բուրդը պարունակում է քիչ քանակությամբ ճարպ, 
բուսական նյութեր, որոնք հեռացվում են հաջորդ փուլերում մեխանիկորեն կամ 
կարբոնացման եղանակով (տես 17.10.20.200 ստարադիրքի և 17.10.20.270 
ստորադիրքի պարզաբանումները) 

   - կարբոնացված բուրդը, որն ստացվում է բուրդը ընկղմելով հանքային թթուներով 
կամ թթու աղերով գուռի մեջ` բուսական մնացուկները քայքայելու համար, չվնասելով 
բրդե թելքը: Սպիտակեցումը, ներկումը կամ այլ գործողությունները, որոնք կատարում 
են բրդի սանդերքագզումից և սանրագզումից առաջ, չեն ազդում բրդի 
դասակարգման վրա տվյալ ենթադիրքում (այստեղ կիրառելի են 17.10.20.200 
ստորադիրքի պարզաբները):  

 - տրորած և քրքրած վուշ` տրորած, ձեռքով կամ մեխանիկական եղանակով քրքրած 
վուշ, որի արդյունքում մանրացված փայտի մասերը հեռացվում են և մնում է վուշի 
թելքը (տես նաև 01. ենթակարգի պարզաբանումները)  

- բամբակացված վուշ` կծու նատրոնի (կաուստիկի) լուծույթում եփած, 
ածխաթթվական նատրիումով տոգորած, նոսրացրած թթվով մշակած հում վուշ, որի 
արդյունքում մասնատված ցողուններից անջատվում է ածխաթթվական գազը և մնում 
է վուշի թելքը (բամբակացված վուշը սովորաբար գունազերծվում է) 

- գզած (սանրագզած) վուշ` տրոհված և զուգահեռ դասավորված, կողմնակի 
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խառնուկներից մաքրված վուշի թելքից դարսավորիչ մեքենայի միջոցով ձևավորված 
ժապավեն, որը ձգման և երկտակման մի շարք գործողությունների արդյունքում 
վերածվում է նախաթելի (նախաթելը կարող է լինել թեթևակի ոլորած և ունենալ 
13.10.50 ենթակարգում դասակարգված միաթել մանվածքի տրամագիծը, սակայն, 
քանի այն մանված չէ, ներառվում է տվյալ դիրքում) 

- վուշի մնացուկներ` վուշի մշակման գործընթացի տարբեր փուլերում առաջացած և 
մանվածք ստանալու համար պիտանի մնացուկներ, ինչպես նաև մանելու, 
փաթաթելու կամ ջուլհակության ընթացքում առաջացած խճճվածքը, գործվածքի 
վերամշակումից կամ դրա մնացուկների քրքրումից առաջացած թելքերը, մալանչների 
և այլ մնացուկների մշակումից առաջացած ժապավենը և նախաթելը 

 - նաև մանելու համար ոչ պիտանի մնացուկները, որոնք օգտագործվում են 
միջադիրների, խծուծվածքի, շինարարական շաղախների համար կամ թղթի որոշ 
տեսակների արտադրությունում: 

 

 Բացառվում է`  
 
- կենդանիների բուրդը և մազը, չլվացած, սանդերքագզման և սանրագզման 
չենթարկած (01.22.3) 
- մինչև խուզը կամ կաշվի քերթը լվացած բուրդը (01.22.3) 
- հում մորթին և կաշին, այդ թվում քրքրվածը (01.25.3)  
- հում վուշը և թրջած վուշը, ստացված վուշե թելքերի առաջնային մշակման 
արդյունքում (01.16.19)  

- վուշի տրորման ժամանակ առաջացած կոտրատված փայտի կտորները (38.11.59)  

- 01.16.19.900 կամ 17.10.20.500 ստորադիրքի առանձին թելքավոր բուսական 
նյութերը, որոնք հայտնի են որպես վուշ 

- կանեփաթել տրորած, քրքրած, գզած կամ մշակած այլ եղանակով, բայց չմանած, 
կանեփի մազաքոլք և մնացուկներ, որոնք պիտանի են մանվածք ստանալու համար, 
ինչպես նաև օգտագործվում են միջադիրների, խծուծվածքի համար կամ թղթի որոշ 
տեսակների արտադրությունում  

- ջուտի թելք, այլ քրծենավոր մանածագործվածքային թելք (բացի վուշից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ, 
մանելու, ջուլհակության գործընթացում առաջացած խճճվածք, այլ մնացուկներ, 
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անկախ այն բանից պիտանի են մանվածք ստանալու համար, թե ոչ 

- սայզել և մանածագործվածքային թելք (Agave տեսակի բույսերից), մշակած 
(սանդերքագզած կամ մանելու համար այլ կերպ նախապատրաստած, սովորաբար, 
ժապավենի տեսքով) կամ չմշակած, դրանց մազաքոլքը և մնացուկները, ինչպես նաև 
մշակման տարբեր գործողությունների արդյունքում առաջացած մնացուկներ 

- կոկոսյան թելք, աբակա, ռամի և այլ բուսական մանածագործվածքային թելքեր 

  

Բացառվում է` 

- 13.10.29 ենթակարգում թվարկված թելքը հում, չմշակված վիճակում (01.16.19) 

- ջրուռու ցողունները (01.29.30) 

- բժշկական կամ մանրածախ առևտրի համար փաթեթավորած խծուծը (21.20.24) 

- ջուտից կամ այլ մանածագործվածքային քրծենավոր թելքից մանվածքը (13.10.72) 

- պարանները, ճոպանները, համանման արտադրատեսակների կտորտանքը 
(13.94.20) 

38.11.56.100 Թելք մանածագործվածքային բնական, մետաքսից, պատրաստված մանելու համար 

38.11.56.110 Մնացուկներ մետաքսի, սանդերքագզման և սանրագզման չենթարկված 
38.11.56.200 Թելք մանածագործվածքային բնական, բրդից, մանելու համար նախապատրաստած 

38.11.56.210 Բուրդ (ոչխարի) լվացած ճարպազերծած, չկարբոնացված, սանդերքագզման և 
սանրագզման չենթարկած 

38.11.56.250 Մնացուկներ բրդի կամ նուրբ կամ կոպիտ մազի կենդանիների 
38.11.56.300 Վուշ տրորած, քրքրած, գզած կամ մշակած այլ եղանակով, չմանած, մազաքոլք և 

մնացուկներ 
38.11.56.500 Թելք բուսական քրծենավոր, մշակած, չմանած, մազաքոլք և մնացուկներ (բացի 

վուշից) 
38.11.56.600 Թափոններ թելքերի քիմիական 
38.11.56.610 Թափոններ թելքերի սինթետիկ 
38.11.56.620 Թափոններ թելքերի արհեստական 
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38.11.57 Կաշվի թափոններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- կավե ապրանքների արտադրության ընթացքում առաջացած արտահատած կաշի և 
կաշվի (այդ թվում բաղադրանյութային կաշվի կամ մագաղաթակաշվի) այլ 
մնացուկներ, որոնք պիտանի են բաղադրանյութային կաշվի, սոսնձի և այլնի 
արտադրության համար կամ օգտագործվում են որպես պարարտանյութ 

- լրիվ մաշված, նպատակային գործածման համար ոչ պիտանի կաշվե 
արտադրատեսակներ, որոնք չեն կարող օգտագործվել այլ կաշվե ապրանքների 
պատրաստման համար 

- կաշվի պեմզահղկումից առաջացած փոշի, որն օգտագործվում է որպես 
պարարտանյութ կամ բաղադրանյութային թավշակաշվի, նաև համակցված 
հատակածածկերի արտադրության համար 

- կաշվե մնացուկների աղացումից ստացված կաշվեփոշի, որն օգտագործվում է 
թավշային մակերևույթով նյութերի (գործվածքների) արտադրության համար, 
պլաստմասսայի պատրաստման ընթացքում որպես լցանյութ և այլն 

 

Բացառվում է` 

- կաշվի կտորտանքները և լրիվ մաշված կաշվե արտադրատեսակները, որոնք 
պիտանի են կաշվե այլ արտադրատեսակների պատրաստման համար և որպես կաշի 
կարող են դասակարգվել 15.11.21-15.11.51 ենթակարգերի դիրքերում 

- արտահատած կաշին, խոշոր և մանր կաշվեհումքի համանման մնացուկները 
(25.40.14) 

- հին կոշկեղենը (14.13.40) 

38.11.57.000 Կաշվի մնացուկներ, կաշվեփոշի 
38.11.58 Մետաղի ոչ վնասակար թափոններ 

  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միայն ոսկու կամ ոսկով դրվագված մետաղի թափոններ և ջարդոն 

- պլատինի և այլ թանկարժեք մետաղների թափոններ և ջարդոն 

-մետաղական թափոններ և ջարդոն, որոնք ստացվում են մետաղների 



2453 
 

արտադրության կամ մշակման գործընթացում, ինչպես նաև տարբեր պատճառներով 
(կոտրվածք, մաշվածություն և այլն) օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած 
մետաղական արտադրատեսակներ, սովորաբար օգտագործվում են վերաձուլման 
միջոցով մետաղների վերականգնման համար կամ քիմիական ռեակտիվների 
արտադրության համար 

- խոտանված վերաձուլված ձուլազանգվածներ, դրանք արտադրատեսակներ են 
կոպիտ ձուլված ձուլվածքի տեսքով կամ ձուլակոճղի տեսքով, զգալի մակերեսային 
թերություններով և տարբերվում են իրենց քիմիական բաղադրությամբ թուջից և 
ֆեռոհամահալվածքից, դրանք են ձուլվածքները և ձուլակոճղերը, սովորաբար 
բարձրալեգիրված պողպատից (օրինակ՝ հղկման փոշի կամ մանր խառատային 
տաշեղներ), ստացված մանր ջարդոնի վերաձուլման և տարլցման արդյունքում, 
օգտագործվում են որպես հավելումներ պողպատի արտադրության գործընթացում 

Մասնատված թափոններ և ջարդոն են համարվում, եթե թափոնների և 
ջարդոնի կշռի 95%-ը կազմում են 200 մմ-ից ոչ ավելի չափի կտորներ: Սև 
մետաղների թափոնները և ջարդոնը սպառողին է մատուցվում փաթեթների մեջ 
մամլած վիճակում, հատկապես թեթև ջարդոնը, ծանր և երկար մանրակները 
կտրտվում են մկրատներով կամ գազային կտրոցներով: Մեքենաների թափքերը և այլ 
թեթև ջարդոնը կազմատում են, այնուհետև տեսակավորում՝ մեծ խտության մաքուր 
մթերք ստանալու համար: Սև մետաղների տաշեղները և խարտուքները մասնատում 
են և մամլում են բրիկետների տեսքով, ռելսերը կտրտում են 1,5 մ-ից պակաս 
երկարությամբ: 

- պղնձի թափոններ, իրենց մեջ պարունակում են պղնձի կորզանումից առաջացած 
խարամ, որը հիմնականում պարունակում է պղնձի փոշիներ կորզանման ժամանակ 
օգտագործվող քսանյութերի հետ միասին 

24.10.9 կարգի պարզաբանումները կապված թափոններին և ջարդոնին 
տարածվում են նաև այս ենթակարգի վրա, բացի պղնձի հրաթեփից և պղնձի 
մնացորդներից, որոնք ներառվում են 38.11.58 ենթակարգում:  

- ոչ թանկարժեք մետաղներ, դրանց համահալվածքներ և դրանցից 
արտադրատեսակներ, որոնք այլ տեղերում հատուկ չեն ընդգրկվել, դրանք են՝ 
վոլֆրամը, մոլիբդենը, տանտալը, մագնեզիումը, կոբալտը, ներառյալ կոբալտի 
շտայնը և կոբալտի մետաղագործության այլ կիսամթերքը, բիսմութը, կադմիումը, 
տիտանը, ցիրկոնիումը, ծարիրը, մանգանը, բերիլիումը, քրոմը, գերմանիումը, 
վանադիումը, գալիումը, հաֆնիումը, ինդիումը, նիոբիումը, ռենիումը, տալիումը, 
ինչպես նաև մետաղախեցեղենը, օգտագործվում են ոչ մաքուր մետաղների տեսքով, 
այլ հիմնականում համահալվածքների և կարբիդների տեսքով  
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- ծարիր, ստացվում է ստիբնիտ (անտիմոնիտ) պարունակող սուլֆիդային 
հանքաքարերից, փայլուն, երկնագույն երանգով սպիտակ գույնի, փխրուն և հեշտ 
փոշու վերածվող մետաղ է, մաքուր վիճակում օգտագործվում է քիչ 
բնագավառներում, սակայն համահալվածքներում հատկապես կապարի և անագի 
հետ, որոնք դրան տալիս են ամրություն, օգտագործվում է առանցքակալների 
ստացման համար, հրատարակչական տառատեսակների պատրաստման համար և 
տարբեր համահալվածքների ստացման համար 

Բացառվում է՝ 

- մետաղակոճղերը կամ պղնձի թափոններից կամ ջարդոնից վերահալված 
համանման չմշակված ձուլվածքները (38.11.58) 

- արտադրատեսակները, որոնք նորոգումից և վերականգնումից հետո կամ առանց 
դրանց կարող են օգտագործվել նախկին գործառույթների կամ այլ նպատակների 
համար (դասակարգվում է նախկին խմբավորումում) 

- սև մետաղների արտադրության խարամը, հրաթեփը և այլ թափոնները (24.10.14) 

- ճառագայթաակտիվ թափոնները և ջարդոնը (20.13) 

- թուջե կոտրված կտորները (24.10.13) 

- քիմիական բաղադրությամբ ֆեռոհամահալվածքներին համանման 
ձուլազանգվածների վերաձուլված մետաղաջարդոնը, որն օգտագործվում է որպես 
հավելում հատուկ ապրանքատեսակի պողպատի ձուլման ժամանակ (24.10.12) 

- ալյումինի թափոններ և ջարդոն, հանդիսանում են ալյումինի արդյունաբերության 
համար հումքի կարևոր աղբյուր, օգտագործվում են նաև մետաղագործության մեջ 
որպես վերականգնման և ածխածնազերծման ազդակներ 

- խառատային մետաղատաշեղներ, տաշեղներ, ծայրատվածքներ կամ խարտուքներ, 
ֆրեզման թափոններ և հարթեցումից առաջացած ծայրատվածքներ 

- ներկած կամ պատվածքով թերթերի և 0,2մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ (չհաշված 
հիմքը) նրբաթիթեղի թափոններ 

- ալյումինի ջարդոն, դա օգտագործումից դուրս եկած ալյումինե արտադրատեսակներ 
են, որոնք իրենց մաշվածության պատճառով այլևս պիտանի չեն ըստ նշանակման 
օգտագործելու համար 

- ձուլվածքները և նման չմշակված ձևերը, որոնք ստացվում են ալյումինի թափոնների 
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և ջարդոնի վերաձուլումից (24.42.11)  

38.11.58.100 Թափոններ թանկարժեք մետաղների 
38.11.58.110 Թափոններ և ջարդոն ոսկու կամ մետաղի, դրվագված ոսկով, բացի թափոններից, 

պարունակող մետաղներ թանկարժեք այլ 
38.11.58.120 Թափոններ և ջարդոն պլատինի կամ մետաղի, դրվագված պլատինով, բացի 

թափոններից, պարունակող մետաղներ թանկարժեք այլ 
38.11.58.130 Թափոններ և ջարդոն արծաթի և արծաթի համահալվածքների 
38.11.58.140 Թափոններ և ջարդոն պալադիումի և պալադիումի համահալվածքների 
38.11.58.190 Թափոններ և ջարդոն մետաղների թանկարժեք, չներառված ուրիշ 

խմբավորումներում 
38.11.58.200 Թափոններ և ջարդոն սև մետաղների, ձուլազանգվածքներ բովախառնուրդային 
38.11.58.300 Թափոններ և ջարդոն պղնձից զտած 
38.11.58.310 Ջարդոն և թափոններ կտորով պղնձից զտած 
38.11.58.320 Մետաղատաշեղ պղնձից զտած 
38.11.58.330 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի հիմքի վրա 
38.11.58.340 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի և ցինկի հիմքի վրա (արույր) 
38.11.58.350 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի և անագի հիմքի վրա (բրոնզ) 
38.11.58.390 Թափոններ և ջարդոն համահալվածքներից պղնձի հիմքի վրա, այլ 
38.11.58.400 Թափոններ և ջարդոն նիկելից չլեգիրված 
38.11.58.410 Թափոններ և ջարդոն նիկելի համահալվածքներից 
38.11.58.500 Ջարդոն և թափոններ կտորավոր ալյումինի և ալյումինի համահալվածքների 
38.11.58.510 Մետաղատաշեղ խառատային, կտորտանք, բեկորներ, թափոններ ֆրեզային 

արտադրության, խարտուքներ և թափոններ հատումից, թափոններ թերթերի և 
նրբաթիթեղի ներկով, պատվածքով այլ կամ ամրակված, 0,2 մմ-ից ոչ ավել 
հաստությամբ, չհաշված հիմքը, ալյումինից 

38.11.58.590 Թափոններ ալյումինի, այլ, ներառյալ խոտանված արտադրատեսակները 
38.11.58.600 Թափոններ և ջարդոնկապարի 
38.11.58.610 Թափոններ և ջարդոն ցինկի 
38.11.58.620 Թափոններ և ջարդոն անագի 
38.11.58.700 Թափոններ և ջարդոն ծարիրից, բացի ծարիրի կարբիդից 
38.11.58.800 Թափոններ և ջարդոն մանգանից, բացի մանգանի կարբիդից 
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38.11.59 Ոչ վնասակար այլ թափոններ, պիտանի կրկնակի օգտագործման համար, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում  
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- վերամշակման համար նախատեսված միախառնված նյութեր, օրինակ` մետաղի և 
պլաստմասսայի թափոնների խառնուրդ 
 
- բնափայտի թեփ, անկախ դրանից այն ձևավորված է գլանների, բրիկետների, 
հատիկների տեսքով թե ոչ 

- բնափայտի մնացուկներ, որոնք որպես անտառանյութ պիտանի չեն օգտագործման 

 Նշված նյութերը հիմնականում օգտագործվում են թղթի արտադրությունում 
(թաղանթանյութի եփման համար), փայտատաշեղային և փայտաթելքային սալերի 
արտադրությունում, ինչպես նաև որպես վառելիք:  

  

Բացառվում է՝ 

- անտառանյութերի տեսքով կոտրատված կամ կլոր խյուսափայտը (16.10.10) 

- վառելու համար բնափայտի մնացուկները, պատված խեժով կամ ուրիշ նյութերով 
(32.99.42)  

- թաղանթանյութի եփման և լուցկու արտադրության համար օգտագործվող 
գերանները, որոնք ի տարբերություն վառելու համար գերանների, մանրազնին 
տեսակավորում են (գերանները չպետք է լինեն կոտրատված, ծռված, կոշտուկավոր), 
կեղևահանում կամ ծլեպում են 

- հյուսկեն արտադրատեսակների, ինչպես նաև քացախի պատրաստման կամ 
հեղուկների պարզեցման համար օգտագործվող փայտատաշեղը  

- փայտաբուրդը և փայտի ալյուրը (16.10.22) 

- փայտատաշեղը (16.10.23) 

38.11.59.100 Թեփ 
38.11.59.200 Մնացուկներ բնափայտի, բացի թեփից 
38.11.6 Ոչ վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
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38.11.61 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների 
փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
 
Բացառվում է`  
-  ըստ կատեգորիաների կրկնակի օգտագործման համար պիտանի միախառնված 
նյութերի տեսակավորման կայանների շահագործման ծառայությունները, տես 
38.32.1 

38.11.61.000 Ոչ վնասակար, կրկնակի օգտագործման համար պիտանի թափոնների 
փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 

38.11.69 Ոչ վնասակար այլ թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
 
Բացառվում է` 
- վերջնական վերացման համար ոչ վնասակար թափոնների մշակման 
ծառայությունները, տես 38.21.10 

38.11.69.000 Ոչ վնասակար այլ թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
38.12 Վնասակար թափոններ. վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ 

38.12.1 Վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ  
 
 
Բացառվում է` 
- վարակված կառույցների, հողատարածքների, բնահողի, ստորգետնյա ջրերի 
մաքրումը և մշակումը, օրինակ` անկիզաքարի հեռացման ծառայությունները, տես 
39.00.1 

38.12.11 Բժշկական և այլ կենսաբանական վնասակար թափոնների հավաքման 
ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հատուկ հավաքման համար նախատեսված թափոնների հավաքում` 
- վարակված անատոմիական և ոչ անատոմիական թափոնների, սուր թափոնների` 
ասեղների և հերձադանակների 
- հիվանդանոցներից, բժշկական կաբինետներից, ատամնաբուժական 
կաբինետներից, բժշկական լաբորատորիաներից այլ վարակիչ կենսաբանական 
թափոնների  

- ոչ բնակելի օբյեկտներից այլ կենսաբանական վնասակար թափոնների 

38.12.11.000 Բժշկական և այլ կենսաբանական վնասակար թափոնների հավաքման 
ծառայություններ  
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38.12.12 Այլ վնասակար արդյունաբերական թափոնների հավաքման ծառայություններ 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հատուկ հավաքման համար նախատեսված թափոնների հավաքում` 
- մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի համար վնասակար թափոնների 
(բացի բժշկական և կենսաբանական), երբ պահանջվում են մշակման հատուկ 
մեթոդներ, որոնք սահմանված են համաձայն օրենսդրության կամ կանոնադրության 
նորմերի, օրինակ` միջուկային թափոնների, շարժիչային կամ տրանսպորտային 
օգտագործված յուղերի  

38.12.12.000 Այլ վնասակար արդյունաբերական թափոնների հավաքման ծառայություններ  
38.12.13 Քաղաքային տնտեսության վնասակար թափոնների հավաքման 

ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 - կենցաղային վնասակար թափոնների, ներառյալ մարդկանց առողջության և 
շրջակա միջավայրի համար վնասակար թափոնների (բացի բժշկական և 
կենսաբանական) հավաքում, օրինակ` օգտագործված մարտկոցների, կիրառելով 
մշակման հատուկ մեթոդներ, որոնք սահմանված են օրենսդրության կամ 
կանոնադրության նորմերի համաձայն  

38.12.13.000 Քաղաքային տնտեսության վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ 
38.12.2 Վնասակար թափոններ, հավաքված 
38.12.21 Միջուկային ռեակտորների օգտագործված (ճառագայթված) ջերմատարրեր 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

- միջուկային ռեակտորների օգտագործված կամ պարզեցրած վառելիքային տարրեր, 
այսինքն, այն տարրերը, որոնք երկարատև օգտագործումից հետո անհրաժեշտ է 
փոխել (օրինակ՝ շղթայական ռեակցիային խոչընդոտող ճեղքման արտադրանքի 
կուտակման կամ թաղանթի քայքայման պատճառով), դրանք հանդիսանում են 
արժեքավոր նյութեր, քանի որ այնտեղ մնում է որոշ քանակի ուրան-235 և, բացի 
դրանից, որոշ քանակի ուրան-238, որը վեր է ածվում պլուտոնիումի (սառեցման և 
ճառագայթաակտիվության իջեցման նպատակով բավականին երկար ժամանակ ջրի 
հաստ շերտի տակ պահելուց հետո այդ վառելիքային տարրերը կապարե 
բեռնարկղերով տեղափոխում են հատուկ սարքերի մեջ, որոնք նախատեսված են 
դրանց վերամշակման համար՝ մնացած ճեղքված նյութերի դուրս հանման և 
ճառագայթաակտիվ բեկորներից դրանց բաժանման համար, առաջինը՝ որպես նոր 
վառելիք օգտագործելու համար, երկրորդը՝ անվնաս պահման համար)  
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Բացառվում է՝ 

- ջերմային ռեակտորների համար չճառագայթված ջերմաանջատիչ տարրերը 
(հավաքվածքները) (20.13.14) 

- ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման ծառայությունները  

38.12.21.000 Միջուկային ռեակտորների օգտագործված (ճառագայթված) ջերմատարրեր  
38.12.22 Դեղագործական թափոններ 
38.12.22.000 Դեղագործական թափոններ 
38.12.23 Այլ բժշկական վնասակար թափոններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- յուղեր հացօղային, որոնք ստացվում են սպիրտ-հումքի (էթիլային) բազմաթորման 
ընթացքում 

- ոսկրայուղ, որն ստացվում է որոճող կենդանիների ոսկորների և եղջյուրների 
կազմալուծական թորման ընթացքում, սևագույն հեղուկ է, վատ հոտով և շատ 
մածուցիկ, օգտագործվում է, մեծամասամբ, միջատասպանների և պիրիդինային 
հիմքերի արտադրության մեջ 

- օքսիլիտներ (թթվածնային քարեր), որոնք պատրաստվում են նատրիումի 
պերօքսիդին պղնձի կամ նիկելի փոքր քանակություններ ավելացնելով, 
օգտագործվում են ջրում ընկղմվելու ժամանակ թթվածնի տարանջատումը 
կարգավորելու համար 

- բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են, գլխավորապես, գինիների և այլ 
խմիչքների գույնը բացելու համար, երբ դրանք անցել են խմորման գործընթացը, 
սովորաբար պատրաստվում են պոլիվինիլպիրոլիդոնի կամ դոնդողանման կամ 
սպիտակուցանման (օրինակ` ձկնային սոսինձ, դոնդողանյութ, իռլանդական մամուռ 
կամ ձվի սպիտակուց) նյութերի հիմքի վրա  

- բաղադրյալ լցանյութեր ներկերի համար` պատրաստվում են փոշիների տեսքով, 
հաճախ ավելացվում են ներկերին (ոչ տեմպերա տեսակի), որոշ հատկություններ 
լավացնելու համար (օրինակ` ներկող գունանյութի բաշխումը հեշտացնելու համար), 
օգտագործվում են նաև տեմպերա ներկերի արտադրության մեջ, բայց այս դեպքում 
որպես գունանյութեր, բաղկացած են երկու և ավելի բնական ծագում ունեցող 
նյութերի (կավիճ, բարիումի բնական սուլֆատ, թերթաքար, դոլոմիտ, մագնեզիումի 
բնական կարբոնատ, գիպս, անկիզաքար, փայլար, տալկ, կալցիտ և այլն) 
խառնուրդից, բնական քիմիական նյութերի և քիմիական նյութերի խառնուրդից, կամ 
քիմիական նյութերի խառնուրդից (օրինակ` ալյումինի հիդրօքսիդի և բարիումի 
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սուլֆատի խառնուրդ), այս լցանյութերի թվին են պատկանում կալցիումի լավ 
աղացված բնական կարբոնատը, որի ամեն մի մասնիկը, հատուկ մշակումից հետո 
պատված է բնաճարպի թթվի ջրապաշտպան թաղանթով 

- նատրիումային կիր` պատրաստվում է մաքուր կիրը նատրիումի հիդրօքսիդով 
տոգորելով, օգտագործվում է ցավազրկող համակարգերում, սուզանավերի 
շնչառական համակարգերում և այլն արտաշնչված օդը ածխածնի երկօքսիդից 
մաքրելու համար  

- տարրեր պիեզոէլեկտրական նյութերից (տարբերվում են քվարցից, տուրմալինից և 
այլն), կտրտված, բայց չհավաքակցված` աղ Ռոշելի (Սեգնետի աղ կամ նատրիում-
կալիումի տարտրատի քառահիդրատ), էթիլեն-դիամինի տարտրատ, ամոնիումի, 
ռուբիդիումի կամ ցեզիումի օրթոֆոսֆատներ կամ այս նյութերի խառը բյուրեղներ, 
օգտագործվում են պիեզոէլեկտրական տարրերի արտադրությունում 

- տարրեր պիեզոէլեկտրական նյութերից (տարբերվում են քվարցից, տուրմալինից և 
այլն), կտրտված, բայց չհավաքակցված` բարիումի տիտանատ, կապարի տիտանատ-
ցիրկոնատ, կապարի մեթանիոբատ, ստրոնցիումի-կապարի տիտանատ-ցիրկոնատ, 
կալցիումի տիտանատ և այլն, պիեզոէլեկտրական տարրերն ստացվում են աճեցված, 
բարձրորակ բյուրեղներից, կտրտելով դրանք բյուրեղների օպտիկական առանցքների 
ճշգրիտ ուղղված հարթություններով, օգտագործվում են պիեզոէլեկտրական 
տարրերի արտադրությունում 

- բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են փոխհաղորդակային փոկերի սահքը 
կանխելու համար, բաղկացած են յուղային նյութերից, հղկանյութերից և այլն, 
ներառյալ բաղադրություններ, որոնք պարունակում են 70% կամ ավելի նավթային 
յուղեր կամ յուղեր, որոնք ստացվում են բիտումային նյութերից 

- արտադրատեսակներ, որոնք տալիս են լուսարձակման արդյունք լյումինեսցենցիայի 
երևույթի հիման վրա, օրինակ` լույս տվող մատիտները, որոնցում լուսարձակումը 
կատարվում է օքսալինային թթվի եթերի նման եթերի և ջրածնի պերօքսիդի միջև 
կատարվող քիմիական ռեակցիայի հետևանքով, որը տեղի է ունենում լուծիչի և 
ֆլուորեսցենտող բաղադրիչի ներկայությամբ 

- հեղուկներ բենզինային շարժիչների գործարկման համար` բաղկացած են 
երկէթիլային եթերից, 70% և ավել նավթային բաղադրամասերից և այլ նյութերից, ընդ 
որում հիմնականը երկէթիլային եթերն է 

- «գունավորիչներ հավասարեցնող»` բաղկացած են վերափոխված բևեկնախեժի 
թթվի ալյումինային աղից, որի մասնիկները պատված են թաղանթանյութի եթերով, 



2461 
 

լուծիչների ազդեցությունը կանխելու և նստեցումը կանխելու համար 

- մածուկ («ձկան թեփուկ» կամ «ձկան գուանո»), որն ստացվում է ձկան թեփուկները 
ուայթ-սպիրիտով մշակելիս` բնական, արծաթագույն մածուկ, պարունակում է 
գուանին, մաքրումից հետո օգտագործվում է սադափի տպավորություն ստանալու 
համար 

- բյուրեղներ թալիումի բրոմոյոդիդի` բաղկացած են յոդիդի և բրոմիդի պինդ 
լուծույթից, օգտագործվում են իրենց օպտիկական հատկությունների համար (բարձր 
թափանցիկություն անդրակարմիր ճառագայթների համար) 

- խառնուրդներ իզոմերների երկու տարբեր օրգանական միացությունների` 
երկվինիլբենզոլների իզոմերների (սովորաբար 25%-ից մինչև 45%) և 
էթիլվինիլբենզոլի իզոմերների (սովորաբար 33%-ից մինչև 50%), որոնք 
օգտագործվում են որպես ազդանյութեր բազմաստիրոլային խեժերի 
համապոլիմերացման համար, որտեղ իզոմերների երկու լրակազմերը մասնակցում 
են լայնական կապերի ստեղծման գործընթացին 

- խառնուրդներ, որոնք օգտագործվում են որպես նոսրարարներ և 
հավասարակշռիչներ էմուլսիաների քիմիական պատրաստուկներում կամ որպես 
կապակցող բաղադրամասեր հղկող, տաշող քարերի արտադրությունում, իրենցից 
ներկայացնում են հետևյալ բաղադրանյութերը` տարբեր կավերի խառնուրդներ, 
տարբեր կավերի և դաշտային սպաթի խառնուրդներ, կավի, աղացած դաշտային 
սպաթի և փոշենման բնական բորակի խառնուրդ, կավի, դաշտային սպաթի և 
նատրիումի սիլիկատի խառնուրդ 

- պատճենահանման մածուկներ դոնդողանյութի հիմքի վրա` օգտագործվում են 
գծագրերի բազմացման, տպագրական մեքենաների գրտնակների պատման համար 
և այլն, մածուկների բաղադրությունները փոփոխվում են, բայց հիմնական 
բաղադրիչը դոնդողանյութն է, որին տարբեր չափերով ավելացվում են դեքստրին և 
բարիումի սուլֆատ, գլիցերին կամ շաքար և լցանյութեր (կաոլին և այլն) 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` հակաբիոտիկների արտադրության 
մնացորդներ հակաբիոտիկների շատ ցածր պարունակությամբ, որոնք պիտանի են 
անասունների համար որպես կեր ծառայելու համար 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` ջուր գազային ամոնիակային, ստացվում է 
ջրային բաղադրամասում քարածխից խեժի արտազատման ընթացքում, կոքսային 
գազի խտացման ճանապարհով, ստացվում է նաև կոքսային գազը ամոնիակային 
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ջրով լվանալիս, կլանման եղանակով, սովորաբար, այս նյութը տեղափոխելիս 
խտացնում են, ամոնիակային ջրերը գորշ հեղուկներ են և օգտագործվում են 
ամոնիումի աղերի արտադրության մեջ և ամոնիակի խտացված և մաքրված 
լուծույթների ստացման համար 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` օքսիդներ օգտագործված, ջրով կոքսային 
գազից ամոնիակի մեծ մասի լուծահանումից հետո գազը մաքրում են քիմիական 
եղանակով, նրա միջով անց է կացվում ճահճային երկաթի հանքաքարի կամ 
հիդրատացված երկաթի օքսիդի, թեփի և կալցիումի սուլֆատի զանգված, այն 
կլանում և գազից հեռացնում է որոշ խառնուկներ (ծծմբաջրածին, ցիանաջրածնային 
թթու և այլն), աշխատանքային պաշարը ծախսելուց հետո այս զանգվածը բաղկացած 
է ծծմբի, ամոնիումի աղերի և այլ նյութերի խառնուրդից, հանդես է գալիս փոշու, 
հատիկների ձևով, ունի տհաճ հոտ, օգտագործվում է որպես ծծմբի և ցիանիդների 
աղբյուր, որպես պարարտանյութ կամ միջատասպան նյութ 

 

Բացառվում է` 

- էնզիմները (20.14.64) 

- նատրիումային կիրը, որը մատակարարվում է որպես լաբորատոր ազդանյութ 
(20.59.52) 

- որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող առանձին միացությունների չկտրտված 
բյուրեղները (08.99.21, 20.13.58, 32.12.11) 

- ներկող գրտնակները, որոնք պատված են պատճենահանման մածկով, 
տպագրական մեքենաների համար (28.99.13)  

- տերպենային օժանդակ նյութերը եթերային յուղերի ապատերպենացման համար 
(20.53.10) 

- փայտի խյուսի արտադրության մնացորդային մոխրաջուրը (20.14.80) 

- հարդարման ազդանյութերը և այլ նյութերը կամ բաղադրությունները, որոնք նման 
են մանածագործվածքային, թղթի, կաշվի կամ արդյունաբերության համանման 
ճյուղերում օգտագործվողներին (20.59.55) 

- ջերմամեկուսիչ կամ ձայնամեկուսիչ կամ ձայնակլանիչ հանքային նյութերի 
խառնուրդները (23.65.11) կամ անկիզաքարի հիմքով կամ անկիզաքարի և մագնիումի 
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կարբոնատի հիմքով խառնուրդները (23.99.11) 

38.12.23.000 Այլ բժշկական վնասակար թափոններ  
38.12.24 Քիմիական վնասակար թափոններ 
38.12.24.100 Նյութեր մնացորդային քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության ճյուղերի, 

չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
38.12.24.200 Տարրեր ճառագայթաակտիվ, իզոտոպներ և դրանց միացությունները, չներառված 

ուրիշ խմբավորումներում, թափոններ ճառագայթաակտիվ 
38.12.25 Շարժիչային կամ մեքենայի բանած յուղեր 
38.12.25.000 Շարժիչային կամ մեքենայի բանած յուղեր 
38.12.26 Մետաղների վնասակար թափոններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատուկ (վնասակար և վտամգավոր) թափոնների` թունավոր, վարակված, թույլ 
ճառագայթաակտիվ (գործածված մարտկոցներ, մեքենայի յուղեր և ճարպեր, 
կենդանի և սատկած վարակված կենդանիներ, կենցաղային սարքերից վտանգավոր 
նյութեր, օրինակ` սառնարանների, հիվանդանոցների միջուկային թափոնների, 
որոշակի ժամանակահատվածում տրոհվող և պարտադիր վերահսկողություն 
չպահանջող) և այլ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ 

- հատուկ թափոնների (ոչ ճառագայթաակտիվ) աղբակույտերի կառավարման 
ծառայություններ 

 

Բացառվում է` 

- միջուկային թափոնների, միջուկային վառելիքի և ճառագայթաակտիվ թափոնների 
մշակման ծառայությունները (38.22.21) 

- աղտոտված բնահողի և ջրերի մշակման (մաքրման) ծառայությունները (39.00.11) 

- առափնյա ջրերի, ծովերի, օվկիանոսների մակերևույթի վրա նավթաբծերի 
վերացման ծառայությունները (39.00.12) 

- թափոնների վերավաճառքի նպատակով դրանց մշակման (կազմատման) 
ծառայությունները, օրինակ` մեքենաների, սարքավորանքի, հաշվողական 
տեխնիկայի կազմատում, թղթի, մանածագործվածքի, պլաստմասսայի, փայտանյութի 
թափոնների տեսակավորման և մամլման ծառայությունները  

- ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտրի (գնման և վաճառքի) 
ծառայությունները, ներառյալ դրանց հավաքումը, տեսակավորումը, կշռածրարումը, 
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առանց դրանց հատկությունների փոփոխության  

38.12.26.000 Մետաղների վնասակար թափոններ 
38.12.27 Մարտկոցների, առաջնային տարրերի և էլեկտրական կուտակիչների թափոններ, 

մետաղաջարդոն 
38.12.27.000 Մարտկոցների, առաջնային տարրերի և էլեկտրական կուտակիչների թափոններ, 

մետաղաջարդոն 
38.12.29 Այլ վնասակար թափոններ  
38.12.29.000 Այլ վնասակար թափոններ  
38.12.3 Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
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38.12.30 
  
  
  

Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- երկրորդային հումքի հավաքման կենտրոնների, փոխաբեռնման կայանների և 
բեռնարկղային հարթակների ծառայություններ 
 
- տնային տնտեսությունների, արդյունաբերական, առևտրային, շինարարական 
կազմակերպությունների ոչ վտանգավոր պինդ թափոնների` աղբի, ոչ պիտանի 
իրերի, մնացուկների, շինարարական աղբի ոչնչացման ծառայություններ, տարբեր 
եղանակների կիրառմամբ (մանրացում, խոնավացում, կոմպոստի վերամշակում, 
թաղում և այլն): 

 

Բացառվում է` 

- հատուկ թափոնների մշակման ծառայությունները (38.22.19) 

- սննդամթերքի ստացման համար սննդի մնացուկների մշակման ծառայությունները 
(10 հատված) 

- անասնակերի արտադրության համար սպանդանոցների մնացուկների մշակման 
ծառայությունները (15.7) 

- պարարտանյութերի արտադրության ծառայությունները (20.15.90) 

- սննդամթերքի, խմիչքների, ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության 
թափոնների երկրորդային հումքի վերամշակման ծառայությունները  

- թափոնների վերավաճառքի նպատակով դրանց մշակման (կազմատման) 
ծառայությունները, օրինակ` մեքենաների, սարքավորանքի, հաշվողական 
տեխնիկայի կազմատում, թղթի, մանածագործվածքի, պլաստմասսայի, փայտանյութի 
թափոնների տեսակավորման և մամլման ծառայությունները  

- ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտրի (գնման և վաճառքի) 
ծառայությունները, ներառյալ դրանց հավաքումը, տեսակավորումը, կշռածրարումը, 
առանց դրանց հատկությունների փոփոխության  

38.12.30.000 Վնասակար թափոնների փոխաբեռնման կայանների ծառայություններ 
38.2 Թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ 
38.21 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ 
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38.21.1 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական հեռացման 
համար 

38.21.10 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական հեռացման 
համար 

38.21.10.000 Ոչ վնասակար թափոնների մշակման ծառայություններ վերջնական հեռացման 
համար 

38.21.2 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման ծառայություններ 
38.21.21 Սանիտարական աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ վնասակար թափոնների ոչնչացում կամ թաղում սանիտարական 
աղբակույտերում, որոնք համապատասխանում են օրենսդրության կամ 
կանոնադրության նորմերին համաձայն սահմանված չափանիշներին  

38.21.21.000 Սանիտարական աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ 
38.21.22 Այլ աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ վնասակար թափոնների ոչնչացում կամ թաղում այլ աղբակույտերում, բացի 
սանիտարական  աղբակույտերից 
- պինդ ոչ վտանգավոր թափոնների (տնային տնտեսությունների, 
արդյունաբերական, առևտրային, շինարարական կազմակերպությունների պինդ 
թափոնների` աղբի, ոչ պիտանի իրերի, մնացուկների, շինարարական աղբի) այրման 
ծառայություններ, այդ թվում աղբավերամշակքող գործարաններում:  

38.21.22.000 Այլ աղբակույտերի աղտահանման ծառայություններ 
38.21.23 Ոչ վնասակար թափոնների այրման ծառայություններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ վնասակար թափոնների այրում կայանքներում, որոնց շահագործումը 
համապատասխանում է իրավական նորմերով սահմանված ոչ վնասակար 
թափոնների այրման ստանդարտներին և պահանջներին 

38.21.23.000 Ոչ վնասակար թափոնների այրման ծառայություններ 
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38.21.29 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- ոչ վնասակար թափոնների հեռացման ծառայություններ` 
- քիմիական և կենսաբանական մեթոդներով գյուղատնտեսական թափոնների 
ծավալների կրճատման և համանման մշակման ծառայություններ 
- պարարտախառնուրդների արտադրության ծառայություններ 
- բիոգազի ստացման համար գյուղատնտեսական և այլ թափոնների մշակման 
ծառայություններ 

38.21.29.000 Ոչ վնասակար թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ 
38.21.3 Օրգանական լուծիչների թափոններ 
38.21.30 Օրգանական լուծիչների թափոններ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- յուղեր հացօղային, որոնք ստացվում են սպիրտ-հումքի (էթիլային) բազմաթորման 
ընթացքում 

- ոսկրայուղ, որն ստացվում է որոճող կենդանիների ոսկորների և եղջյուրների 
կազմալուծական թորման ընթացքում, սևագույն հեղուկ է, վատ հոտով և շատ 
մածուցիկ, օգտագործվում է, մեծամասամբ, միջատասպանների և պիրիդինային 
հիմքերի արտադրության մեջ 

- օքսիլիտներ (թթվածնային քարեր), որոնք պատրաստվում են նատրիումի 
պերօքսիդին պղնձի կամ նիկելի փոքր քանակություններ ավելացնելով, 
օգտագործվում են ջրում ընկղմվելու ժամանակ թթվածնի տարանջատումը 
կարգավորելու համար 

- բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են, գլխավորապես, գինիների և այլ 
խմիչքների գույնը բացելու համար, երբ դրանք անցել են խմորման գործընթացը, 
սովորաբար պատրաստվում են պոլիվինիլպիրոլիդոնի կամ դոնդողանման կամ 
սպիտակուցանման (օրինակ` ձկնային սոսինձ, դոնդողանյութ, իռլանդական մամուռ 
կամ ձվի սպիտակուց) նյութերի հիմքի վրա  

- բաղադրյալ լցանյութեր ներկերի համար` պատրաստվում են փոշիների տեսքով, 
հաճախ ավելացվում են ներկերին (ոչ տեմպերա տեսակի), որոշ հատկություններ 
լավացնելու համար (օրինակ` ներկող գունանյութի բաշխումը հեշտացնելու համար), 
օգտագործվում են նաև տեմպերա ներկերի արտադրության մեջ, բայց այս դեպքում 
որպես գունանյութեր, բաղկացած են երկու և ավելի բնական ծագում ունեցող 
նյութերի (կավիճ, բարիումի բնական սուլֆատ, թերթաքար, դոլոմիտ, մագնեզիումի 
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բնական կարբոնատ, գիպս, անկիզաքար, փայլար, տալկ, կալցիտ և այլն) 
խառնուրդից, բնական քիմիական նյութերի և քիմիական նյութերի խառնուրդից, կամ 
քիմիական նյութերի խառնուրդից (օրինակ` ալյումինի հիդրօքսիդի և բարիումի 
սուլֆատի խառնուրդ), այս լցանյութերի թվին են պատկանում կալցիումի լավ 
աղացված բնական կարբոնատը, որի ամեն մի մասնիկը, հատուկ մշակումից հետո 
պատված է բնաճարպի թթվի ջրապաշտպան թաղանթով 

- նատրիումային կիր` պատրաստվում է մաքուր կիրը նատրիումի հիդրօքսիդով 
տոգորելով, օգտագործվում է ցավազրկող համակարգերում, սուզանավերի 
շնչառական համակարգերում և այլն արտաշնչված օդը ածխածնի երկօքսիդից 
մաքրելու համար  

- տարրեր պիեզոէլեկտրական նյութերից (տարբերվում են քվարցից, տուրմալինից և 
այլն), կտրտված, բայց չհավաքակցված` աղ Ռոշելի (Սեգնետի աղ կամ նատրիում-
կալիումի տարտրատի քառահիդրատ), էթիլեն-դիամինի տարտրատ, ամոնիումի, 
ռուբիդիումի կամ ցեզիումի օրթոֆոսֆատներ կամ այս նյութերի խառը բյուրեղներ, 
օգտագործվում են պիեզոէլեկտրական տարրերի արտադրությունում 

- տարրեր պիեզոէլեկտրական նյութերից (տարբերվում են քվարցից, տուրմալինից և 
այլն), կտրտված, բայց չհավաքակցված` բարիումի տիտանատ, կապարի տիտանատ-
ցիրկոնատ, կապարի մեթանիոբատ, ստրոնցիումի-կապարի տիտանատ-ցիրկոնատ, 
կալցիումի տիտանատ և այլն, պիեզոէլեկտրական տարրերն ստացվում են աճեցված, 
բարձրորակ բյուրեղներից, կտրտելով դրանք բյուրեղների օպտիկական առանցքների 
ճշգրիտ ուղղված հարթություններով, օգտագործվում են պիեզոէլեկտրական 
տարրերի արտադրությունում 

- բաղադրություններ, որոնք օգտագործվում են փոխհաղորդակային փոկերի սահքը 
կանխելու համար, բաղկացած են յուղային նյութերից, հղկանյութերից և այլն, 
ներառյալ բաղադրություններ, որոնք պարունակում են 70% կամ ավելի նավթային 
յուղեր կամ յուղեր, որոնք ստացվում են բիտումային նյութերից 

- արտադրատեսակներ, որոնք տալիս են լուսարձակման արդյունք լյումինեսցենցիայի 
երևույթի հիման վրա, օրինակ` լույս տվող մատիտները, որոնցում լուսարձակումը 
կատարվում է օքսալինային թթվի եթերի նման եթերի և ջրածնի պերօքսիդի միջև 
կատարվող քիմիական ռեակցիայի հետևանքով, որը տեղի է ունենում լուծիչի և 
ֆլուորեսցենտող բաղադրիչի ներկայությամբ 

- հեղուկներ բենզինային շարժիչների գործարկման համար` բաղկացած են 
երկէթիլային եթերից, 70% և ավել նավթային բաղադրամասերից և այլ նյութերից, ընդ 
որում հիմնականը երկէթիլային եթերն է 
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- «գունավորիչներ հավասարեցնող»` բաղկացած են վերափոխված բևեկնախեժի 
թթվի ալյումինային աղից, որի մասնիկները պատված են թաղանթանյութի եթերով, 
լուծիչների ազդեցությունը կանխելու և նստեցումը կանխելու համար 

- մածուկ («ձկան թեփուկ» կամ «ձկան գուանո»), որն ստացվում է ձկան թեփուկները 
ուայթ-սպիրիտով մշակելիս` բնական, արծաթագույն մածուկ, պարունակում է 
գուանին, մաքրումից հետո օգտագործվում է սադափի տպավորություն ստանալու 
համար 

- բյուրեղներ թալիումի բրոմոյոդիդի` բաղկացած են յոդիդի և բրոմիդի պինդ 
լուծույթից, օգտագործվում են իրենց օպտիկական հատկությունների համար (բարձր 
թափանցիկություն անդրակարմիր ճառագայթների համար) 

- խառնուրդներ իզոմերների երկու տարբեր օրգանական միացությունների` 
երկվինիլբենզոլների իզոմերների (սովորաբար 25%-ից մինչև 45%) և 
էթիլվինիլբենզոլի իզոմերների (սովորաբար 33%-ից մինչև 50%), որոնք 
օգտագործվում են որպես ազդանյութեր բազմաստիրոլային խեժերի 
համապոլիմերացման համար, որտեղ իզոմերների երկու լրակազմերը մասնակցում 
են լայնական կապերի ստեղծման գործընթացին 

- խառնուրդներ, որոնք օգտագործվում են որպես նոսրարարներ և 
հավասարակշռիչներ էմուլսիաների քիմիական պատրաստուկներում կամ որպես 
կապակցող բաղադրամասեր հղկող, տաշող քարերի արտադրությունում, իրենցից 
ներկայացնում են հետևյալ բաղադրանյութերը` տարբեր կավերի խառնուրդներ, 
տարբեր կավերի և դաշտային սպաթի խառնուրդներ, կավի, աղացած դաշտային 
սպաթի և փոշենման բնական բորակի խառնուրդ, կավի, դաշտային սպաթի և 
նատրիումի սիլիկատի խառնուրդ 

- պատճենահանման մածուկներ դոնդողանյութի հիմքի վրա` օգտագործվում են 
գծագրերի բազմացման, տպագրական մեքենաների գրտնակների պատման համար 
և այլն, մածուկների բաղադրությունները փոփոխվում են, բայց հիմնական 
բաղադրիչը դոնդողանյութն է, որին տարբեր չափերով ավելացվում են դեքստրին և 
բարիումի սուլֆատ, գլիցերին կամ շաքար և լցանյութեր (կաոլին և այլն) 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` հակաբիոտիկների արտադրության 
մնացորդներ հակաբիոտիկների շատ ցածր պարունակությամբ, որոնք պիտանի են 
անասունների համար որպես կեր ծառայելու համար 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` ջուր գազային ամոնիակային, ստացվում է 
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ջրային բաղադրամասում քարածխից խեժի արտազատման ընթացքում, կոքսային 
գազի խտացման ճանապարհով, ստացվում է նաև կոքսային գազը ամոնիակային 
ջրով լվանալիս, կլանման եղանակով, սովորաբար, այս նյութը տեղափոխելիս 
խտացնում են, ամոնիակային ջրերը գորշ հեղուկներ են և օգտագործվում են 
ամոնիումի աղերի արտադրության մեջ և ամոնիակի խտացված և մաքրված 
լուծույթների ստացման համար 

- քիմիական և դրան հարակից արդյունաբերության մնացորդային նյութեր, 
չներառված ուրիշ խմբավորումներում` օքսիդներ օգտագործված, ջրով կոքսային 
գազից ամոնիակի մեծ մասի լուծահանումից հետո գազը մաքրում են քիմիական 
եղանակով, նրա միջով անց է կացվում ճահճային երկաթի հանքաքարի կամ 
հիդրատացված երկաթի օքսիդի, թեփի և կալցիումի սուլֆատի զանգված, այն 
կլանում և գազից հեռացնում է որոշ խառնուկներ (ծծմբաջրածին, ցիանաջրածնային 
թթու և այլն), աշխատանքային պաշարը ծախսելուց հետո այս զանգվածը բաղկացած 
է ծծմբի, ամոնիումի աղերի և այլ նյութերի խառնուրդից, հանդես է գալիս փոշու, 
հատիկների ձևով, ունի տհաճ հոտ, օգտագործվում է որպես ծծմբի և ցիանիդների 
աղբյուր, որպես պարարտանյութ կամ միջատասպան նյութ 

 

Բացառվում է` 

- էնզիմները (20.14.64) 

- նատրիումային կիրը, որը մատակարարվում է որպես լաբորատոր ազդանյութ 
(20.59.52) 

- որոշակի քիմիական բաղադրություն ունեցող առանձին միացությունների չկտրտված 
բյուրեղները (08.99.21, 20.13.68, 32.12.11) 

- ներկող գրտնակները, որոնք պատված են պատճենահանման մածկով, 
տպագրական մեքենաների համար (28.99.13)  

- տերպենային օժանդակ նյութերը եթերային յուղերի ապատերպենացման համար 
(20.53.10) 

- փայտի խյուսի արտադրության մնացորդային մոխրաջուրը  

- հարդարման ազդանյութերը և այլ նյութերը կամ բաղադրությունները, որոնք նման 
են մանածագործվածքային, թղթի, կաշվի կամ արդյունաբերության համանման 
ճյուղերում օգտագործվողներին (20.59.55) 

- ջերմամեկուսիչ կամ ձայնամեկուսիչ կամ ձայնակլանիչ հանքային նյութերի 
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խառնուրդները (23.65.11) կամ անկիզաքարի հիմքով կամ անկիզաքարի և մագնիումի 
կարբոնատի հիմքով խառնուրդները (23.99.11) 

38.21.30.000 Օրգանական լուծիչների թափոններ 
38.21.4 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ 
38.21.40 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ 

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է՝ 

 - հանքային ծագման մոխիրը և գերաթուրծ աղյուսը (կլինկեր) 

 - կելպը և այլ բուսական մոխիրը (կելպը ծովային որոշակի տիպի ջրիմուռների 
մոխրացման արդյունքում ստացված նյութ է, հիմնականում օգտագործվում է յոդի 
արտազատման համար կամ ապակու արդյունաբերության մեջ) 

 - բրնձի թեփուկներից առաջացած մոխիրը, օգտագործվում է ձայնամեկուսիչ աղյուսի 
կամ այլ ձայնամեկուսիչ արտադրատեսակների պատրաստման համար 

 - ոսկրային մոխիրը, որն ստացվում է բաց օդում ոսկորների շիկացման արդյունքում, 
օգտագործվում է որպես հողի պարարտանյութ և կոճղակաղապարի պատվածք 
պղնձի հալման ժամանակ  

 - հում կալիական աղեր, ստացվում են շաքարի արդյունաբերությունում կերի մաթի 
մնացորդներից 

 

Բացառվում է՝ 
- խարամները շինարարության համար (08.12.13) 

- մուրը կենդանական ծագման, որն ստացվում է փակ անոթում ոսկորների շիկացման 
ճանապարհով (20.14.71) 

- խարամները և մոխիրը, որոնք ստացվում են հանքաքարի մշակման կամ 
մետաղագործական գործընթացների արդյունքում (24.10.71, 38.11.58, 24.45.30) 

38.21.40.000 Մոխիր և թափոնների այրման մնացորդներ 
38.22 Վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ 
38.22.1 Միջուկային արդյունաբերության և այլ վնասակար թափոնների մշակման 

ծառայություներ 
38.22.11 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների մշակման ծառայություններ 
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Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- հատուկ սարքավորումներում ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման 
ծառայություններ (անջատվող տրոհելի նյութերի հետագա օգտագործման և 
ճառագայթաակտիվ բեկորների  անվտանգ պահպանման նպատակով անջատում) 

- ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման ծառայություններ` օգտագործված 
ջերմանջատիչ տարրերի հանում միջուկային ռեակտորներից, դրանց հետագա 
պահպանումը ճառագայթաակտիվությունը նվազեցնելու նպատակով, տեղավորում 
հատուկ բեռնարկղերում և դրանց ժամանակավոր պահպանում, ճառագայթաակտիվ 
թափոնների թաղման հարթակների ընտրում և շահագործում 

- ռեակտորների շահագործումից հանելու և դրանց հետագա անվտանգ վիճակի 
ապահովման համար ծառայություններ և աշխատանքներ 

 

Բացառվում է` 

- հիվանդանոցների բժշկական ծագում ունեցող ճառագայթաակտիվ թափոնների 
վերամշակման և թաղման կամ ոչնչացման ծառայությունները  

- ուրանի և թորիումի հանքաքարերի արդյունահանման և հարստացման 
ծառայությունները 

- տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով, հատուկ բեռնարկղերով 
ճառագայթաակտիվ թափոնների փոխադրումը  

- ճառագայթաակտիվ թափոնների թաղման համար հարթակների 
նախապատրաստումը, զետեղարանների (բունկերների) և այլ կառույցների 
շինարարությունը  

38.22.11.000 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների մշակման ծառայություններ 
38.22.19 Վնասակար թափոնների մշակման այլ ծառայություններ 

 
  
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- հետագա ոչնչացման կամ վերամշակման նպատակով վնասակար թափոնների 
ծավալների կրճատման համար մշակման այլ ծառայություններ` կենսաբանական, 
քիմիական և/կամ ֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ կամ այրման միրոցով  
     Նշված մեթոդների կիրառման արդյունքում ստացված մնացուկները ոչնչացվում 
կամ վերամշակվում են: 
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38.22.19.000 Վնասակար թափոնների մշակման այլ ծառայություններ 
38.22.2 Միջուկային արդյունաբերության և այլ վնասակար թափոնների հեռացման 

ծառայություներ 
38.22.21 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների հեռացման ծառայություններ 

38.22.21.100 Ծառայություններ ճառագայթաակտիվ թափոնների վերամշակման 
38.22.21.900 Միջուկային արդյունաբերության թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ 
38.22.29 
  
  

Վնասակար այլ թափոնների հեռացման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- վնասակար թափոնների ոչնչացում կայանքներում, որոնց շահագործումը 
համապատասխանում է օրենսդրական նորմերով սահմանված վնասակար 
թափոնների ոչնչացման չափանիշներին 

38.22.29.000 Վնասակար այլ թափոնների հեռացման ծառայություններ 
38.3 Թափոնների օգտահանման ծառայություններ. երկրորդային հումք 
38.31 Ջարդոնի մասնատում 
38.31.1 Ջարդոնի մասնատում 
38.31.11 Նավերի կազմատման ծառայություններ 
38.31.11.000 Նավերի կազմատման ծառայություններ 
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38.31.12 Բեկվածքների, բացի նավերից և լողուն կառույցներից, մասնատման 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- մեքենաների, համակարգիչների և համանման արտադրանքի ջարդոնի 
մասնատման ծառայություններ` տարբեր նյութերի ստացման և օգտահանման համար 
 
- երկրորդային հումք ստանալու համար մետաղական արտադրատեսակներից 
մետաղական թափոնների և ջարդոնի մշակման ծառայություններ, օգտագործվում են 
մշակման ինչպես մեխանիկական, այնպես էլ քիմիական գործընթացներ, օրինակ՝ 
մետաղական ջարդոնի (հին ավտոմեքենաներ, լվացքի մեքենաներ, մոտոցիկլներ, 
հեծանիվներ և այլն) մեխանիկական մանրացում՝ հետագա տեսակավորմամբ և 
բաժանմամբ, սև մետաղներից խոշոր օբյեկտների (գնացքների վագոններ, հին 
նավեր) մեխանիկական կտրատում, օգտագործված արտադրատեսակների (օրինակ՝ 
ավտոմեքենաների) մասնատում երկրորդ անգամ օգտագործելու նպատակով 
տարբեր մանրակներ ստանալու համար, արտադրատեսակների կտրատում և 
սեղմում ծավալը փոքրացնելու նպատակով 

 
Բացառվում է՝ 

- մետաղական թափոններից և ջարդոնից նոր պատրաստի արտադրատեսակներ և 
նոր հումք արտադրելու ծառայությունները (24.-25) 

- ավտոտոմեքենաների, սարքավորանքի (մեքենաների), հաշվիչ սարքերի 
մասնատում երկրորդ անգամ օգտագործելու նպատակով տարբեր մանրակներ 
ստանալու համար, այդ թվում օգտագործված մանրակների առևտրի 
ծառայությունները  
 
- նավերի և այլ լողուն կառույցների մասնատման ծառայությունները, տես 38.31.11 

38.31.12.100 Ծառայություններ հետագա վերամշակման համար պիտանի ձևերով սև մետաղների 
թափոնների և ջարդոնի վերամշակման  

38.31.12.200 Ծառայություններ հետագա վերամշակման համար պիտանի ձևերով գունավոր 
մետաղների թափոնների և ջարդոնի վերամշակման  

38.31.12.300 Ծառայություններ օգտագործված երկաթուղային վագոնների մեխանիկական 
վերամշակման  

38.31.12.400 Ծառայություններ օգտագործված ավտոմեքենաների և այլ տրանսպորտային 
միջոցների մեխանիկական վերամշակման 

38.31.12.900 Ծառայություններ այլ մետաղական հումքի երկրորդային վերամշակման 
38.32 Տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ. երկրորդային հումք 
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38.32.1 Տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ 
պայմանագրային հիմունքով 
 
Բացառվում է` 
- թափոնների և ջարդոնի մեծածախ առևտրի ծառայություններ, ներառյալ 
հավաքումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, առևտուրը և այլն` առանց 
արդյունաբերական գործընթացների կիրառման  

38.32.11 Տեսակավորված մետաղական նյութերի օգտահանման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- երկրորդային հումք ստանալու նպատակով մետաղական թափոնների, ջարդոնի և 
այլ մետաղական արտադրատեսակների (օգտագործված կամ չօգտագործված) 
վերամշակման ծառայություններ, պայմանով որ մետաղական թափոնները, ջարդոնը 
և այլ մետաղական արտադրատեսակները, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, 
պիտանի չեն արդյունաբերական գործընթացներում անմիջական օգտագործման 
համար: Վերամշակման (մեխանիկական կամ քիմիական) գործընթացներից են` 
ավտոմեքենաների, լվացքի մեքենաների, հեծանիվների և այլ մետաղական 
արտադրատեսակների ջարդում, տեսակավորում և անջատում, խոշոր մետաղական 
առարկաների (օրինակ` վագոնների) կտրատում և մեխանիկական սեղմում, 
օգտագործված արտադրատեսակների (օրինակ` մեքենաների) քանդում` 
օգտագործման համար պիտանի մասերի ստացման համար, օգտագործված 
արտադրատեսակների (օրինակ` մեքենաների, սառնարանների և այլն) քանդում` 
վնասակար նյութերի  (յուղերի, հովացման հեղուկի, վառելիքի և այլն) կորզման 
համար: 

38.32.11.000 Տեսակավորված մետաղական նյութերի օգտահանման ծառայություններ 
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38.32.12 Տեսակավորված ոչ մետաղական նյութերի օգտահանման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- երկրորդային հումք ստանալու նպատակով ոչ մետաղական թափոնների, ջարդոնի 
և ոչ մետաղական արտադրատեսակների (օգտագործված կամ չօգտագործված) 
վերամշակման ծառայություններ, պայմանով որ ոչ մետաղական թափոնները, 
ջարդոնը և այլ ոչ մետաղական արտադրատեսակները, տեսակավորված կամ 
չտեսակավորված, պիտանի չեն արդյունաբերական գործընթացներում անմիջական 
օգտագործման համար: Վերամշակման (մեխանիկական կամ քիմիական) 
գործընթացներից են օրինակ` օգտագործված անվադողերից ռետինի կորզում` 
երկրորդային հումք ստանալու համար, պլաստմասսայի տեսակավորում և 
հատիկավորում` խողովակների, ծաղկամանների և համանման 
արտադրատեսակների համար երկրորդային հումք ստանալու նպատակով, 
քիմիական թափոններից քիմիական նյութերի կորզում, ապակիների, շինարարական 
աղբի և համանման թափոնների ջարդում, մաքրում և տեսակավորում` երկրորդային 
հումքի ստացման համար: 

38.32.12.100 Ծառայություններ պլաստմասսայի երկրորդային վերամշակման  
38.32.12.300 Ծառայություններ ռետինատեխնիկական արտադրատեսակների երկրորդային 

վերամշակման 
38.32.12.400 Ծառայություններ օգտագործված օդաճնշական դողերի երկրորդային վերամշակման  

38.32.12.500 Ծառայություններ ապակու և ապակե արտադրատեսակների երկրորդային 
վերամշակման  

38.32.12.900 Ծառայություններ ոչ մետաղական այլ հումքի երկրորդային վերամշակման  
38.32.2 Երկրորդային մետաղական հումք 
38.32.21 Թանկարժեք մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.21.000 Թանկարժեք մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.22 Սև մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.22.000 Սև մետաղներ պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.23 Պղինձ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.23.000 Պղինձ պարունակող երկրորդային հումք  
38.32.24 Նիկել պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.24.000 Նիկել պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.25 Ալյումին պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.25.000 Ալյումին պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.29 Այլ երկրորդային մետաղական հումք 
38.32.29.100 Թափոններ և ջարդոն վոլֆրամից 
38.32.29.200 Թափոններ և ջարդոն մոլիբդենից 
38.32.29.300 Թափոններ և ջարդոն տանտալից, բացի տանտալի կարբիդից 
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38.32.29.400 Թափոններ և ջարդոն մագնեզիումից, բացի մագնեզիումի կարբիդից 
38.32.29.500 Թափոններ և ջարդոն կոբալտից, բացի կոբալտի կարբիդից 
38.32.29.600 Թափոններ և ջարդոն բիսմութից, բացի բիսմութի կարբիդից 
38.32.29.700 Թափոններ և ջարդոն կադմիումից, բացի կադմիումի կարբիդից 
38.32.29.800 Թափոններ և ջարդոն տիտանից, բացի տիտանի կարբիդից 
38.32.29.900 Թափոններ և ջարդոն ցիրկոնիումից, բացի ցիրկոնիումի կարբիդից 
38.32.29.910 Մանգան և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, 

փոշիները, բացի մանգանի կարբիդից, բերիլիում, քրոմ, գերմանիում, վանադիում, 
գալիում, հաֆնիում, ինդիում, նիոբիում, ռենիում, տալիում և արտադրատեսակներ 
դրանցից, ներառյալ թափոնները և ջարդոնը, փոշիները, բացի դրանց կարբիդներից, 
մետաղախեցեղեն և արտադրատեսակներ դրանից, ներառյալ թափոնները և 
ջարդոնը 

38.32.29.920 Թափոններ և ջարդոն մետաղախեցեղենից, բացի տրոհվող կամ ճառագայթաակտիվ 
նյութեր պարունակող մետաղախեցեղենից 

38.32.3 Ոչ մետաղական երկրորդային հումք 
 
Տվյալ կարգը ներառում է` 
 
- հումք ստանալու նպատակով ոչ մետաղական արտադրատեսակներից ոչ 
մետաղական թափոնների և ջարդոնի երկրորդային մշակման ծառայություններ, 
օգտագործվում են մշակման ինչպես մեխանիկական, այնպես էլ քիմիական 
գործընթացներ, օրինակ՝  
- ռետինե արտադրատեսակների, ինչպիսին են մաշված ռետինե դողերը, 
վերականգնում երկրորդային հումք ստանալու նպատակով 
- պլաստմասսայի տեսակավորում և ձևավորում խողովակների, ծաղկամանների, 
տակդիրների և այլնի արտադրության համար երկրորդային հումք ստանալու 
նպատակով 
- պլաստմասսայի և ռետինի թափոնների վերամշակում (լվացում, մամլում, 
մասնատում) հատիկների տեսքով 
- քիմիական թափոններից քիմիական նյութերի վերականգնում 
- ապակու մասնատում, լվացում և տեսակավորում 
- այլ թափոնների և արտանետումների (օրինակ՝ շինարարական աղբը) մասնատում, 
մաքրում և տեսակավորում երկրորդային հումք ստանալու նպատակով 
- շինարարության և շենքերի քանդման թափոնների, ասֆալտի մասնատում և 
մեխանիկական մանրացում (այդ թվում փայտից թափոնները)  
- սննդային յուղերի և ճարպերի վերամշակում երկրորդային հումքի անասնակերի 
արտադրության համար 
- սննդանյութերի թափոնների վերամշակում երկրորդային հումքի 

 
Բացառվում է՝ 

- երկրորդային հումքից (սեփական արտադրության կամ ոչ) նոր 
արտադրատեսակների ստացման ծառայությունները, օրինակ՝ մշակված լաթային 
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հումքից մանվածքի գզման ծառայությունները, թղթե թափոններից թղթե զանգվածի 
ստացումը, դողերի պահպանաշերտի վերականգնումը (դասակարգվում են որպես 
պատրաստի արտադրանք 08-12 հատվածների համապատասխան 
խմբավորումներում) 

- սննդամթերքի և ծխախոտե արտադրատեսակների արտադրության համար սննդի, 
խմիչքների և ծխախոտի թափոնների վերամշակման ծառայությունները (10, 12) 

- կենդանիների անասնակերի արտադրության համար կենդանիների սպանդի 
մթերքների վերամշակման ծառայությունները (10.9) 

- միջուկային նյութերի և ճառագայթաակտիվ թափոնների (աղքատացած թորիումի և 
ուրանի) վերամշակման ծառայությունները (20.13) 

- կոմպոստի (օրգանական պարարտանյութ) արտադրության ծառայությունները 
(20.15) 

- թափոնների, ջարդոնի մեծածախ առևտրի ծառայությունները, ներառյալ դրանց 
հավաքման, տեսակավորման, փաթեթավորման, բաժանման և այլնի 
ծառայությունները, առանց արդյունաբերական մշակման  

- օգտագործված ապրանքների մեծածախ կամ մանրածախ առևտրի 
ծառայությունները  

- աղբակույտերի այրման, պահման, թափոնների և այլնի թաղման ծառայությունները  

- հիվանդանոցների ճառագայթակտիվ թափոնների մշակման և ոչնչացման 
ծառայությունները (38) 

- վարակված և թունավոր թափոնների մշակման և ոչնչացման ծառայությունները (38) 

- խմիչքների, ծխախոտե արտադրատեսակների արտադրության թափոնների 
ոչնչացման ծառայությունները (38) 

- կոմպոստի ստացման համար բուսական արտադրանքի վերամշակման 
ծառայությունները (38) 

38.32.31 Ապակե երկրորդային հումք 
38.32.31.000 Ապակե երկրորդային հումք 
38.32.32 Թղթե և ստվարաթղթե երկրորդային հումք 
38.32.32.000 Թղթե և ստվարաթղթե երկրորդային հումք 
38.32.33 Պոլիմերային երկրորդային հումք 
38.32.33.000 Պոլիմերային երկրորդային հումք 
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38.32.34 Ռետին պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.34.000 Ռետին պարունակող երկրորդային հումք 
38.32.35 Մանածագործական երկրորդային հումք 
38.32.35.000 Մանածագործական երկրորդային հումք 
38.32.39 Այլ ոչ մետաղական երկրորդային հումք 
38.32.39.000 Այլ ոչ մետաղական երկրորդային հումք 
39 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների հեռացման այլ 

ծառայություններ 
39.0 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների հեռացման այլ 

ծառայություններ 
39.00 Աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ և թափոնների հեռացման այլ 

ծառայություններ 
 
Տվյալ դասը ներառում է` 
 
- արդյունաբերական օբյեկտների շահագործման կամ վթարների արդյունքում 
առաջացած աղտոտվածքի վնասազերծման ծառայություններ` աղտոտված բնահողի, 
ջրի, օդի անմիջապես տեղում մաքրման կամ տեղայնացման նպատակով 

39.00.1 Վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ 
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39.00.11 Բնահողի և գետնաջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 
ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
 - բնահողի և գետնաջրերի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ 
աղտոտված տարածքներում, համաձայն օրենսդրական կամ այլ իրավական նորմերի 
պահանջներին 
 
 
- քիմիական, մեխանիկական և կենսաբանական միջոցներով բնահողի և 
ստորգետնյա ջրերի վերականգնման, վարակազերծման և մաքրման 
ծառայություններ 

- ականազերծման ծառայություններ (այդ թվում` պայթեցումների միջոցով) 

 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսությունում սանիտարական միջոցների ապահովման, առուների 
մաքրման ծառայությունները (01.41) 

- շինարարության ընթացքում բնահողի վերին շերտի հանման ծառայությունները, 
բնահողի հավասարեցման, խտացման, տոփանման ծառայությունները  

- մեկուսացման համար ասբեստի վահանների տեղադրման ծառայությունները  

- կողմնակի կազմակերպությունների կողմից մշակված, վարակված հողերի 
տեղափոխման ծառայությունները  

- կեղտաջրերի մշակման ծառայությունները  

- ջրամատակարարման համար ջրի մաքրման ծառայությունները, տես 36.00.20 
39.00.11.000 Բնահողի և գետնաջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 

ծառայություններ  
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39.00.12 Մակերևույթային ջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման 
ծառայություններ  
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- մակերևույթային ջրերի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ աղտոտված 
տարածքներում` օրենսդրական կամ այլ իրավական նորմերի պահանջներին 
համաձայն  
 
 
- կազմակերպություններում վթարների արդյունքում աղտոտված մակերևութային 
ջրերի վարակազերծման և մաքրման (քիմիական նյութերի օգտագործմամբ) 
ծառայություններ 

- ծովերի, օվկիանոսների, ներառյալ առափնյա ջրերի, նավթաբծերի վերացման 
ծառայություններ 

39.00.12.000 Մակերևույթային ջրերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  

39.00.13 Օդի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- օդի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ աղտոտված տարածքներում, 
համաձայն օրենսդրական կամ այլ իրավական նորմերի պահանջներին  

39.00.13.000 Օդի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ 
39.00.14 Շենքերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  

 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 

- շենքերում անկիզաքարի, կապարի, ռադոնի և այլ աղտոտվածքների հեռացմանը, 
ոչնչացմանը, տեղայնացմանը կամ այլ ձևով ծավալների նվազեցմանն ուղղված 
գործողությունների պլանի մշակում և իրականացում 

Բացառվում է` 

- գյուղատնտեսական վնասատուների հետ պայքարի ծառայությունները (01.61.10) 

- շենքերում, շինություններում ախտահանման, միջատազերծման ծառայությունները  

- տեխնիկական փորձարկումների անցկացման և վերահսկողության 
ծառայությունները 

39.00.14.000 Շենքերի աղտոտվածքի վնասազերծման և մաքրման ծառայություններ  
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39.00.2 Աղտոտվածքի վնասազերծման այլ ծառայություններ և շրջակա միջավայրի 
աղտոտման վերահսկման մասնագիտացված ծառայություններ 

39.00.21 Վարակված տարածքների տեղայնացման, վերահսկման և դիտարկման 
ծառայություններ. աղտոտված տարածքների վնասազերծման այլ 
ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- տարածքի լրացուցիչ աղտոտման և աղտոտվածքի տարածման կանխմանն ուղղված 
ծառայություններ  
- տարածքներից նյութերի անկառավարելի տեղափոխումը կանխող  ծառայություններ 
- աղտոտված տարածքների վիճակի դիտարկում` աղտոտվածքի վնասազերծման 
արդյունավետության գնահատման համար 
- աղտոտված տարածք մուտք գործելու վերահսկում 
-տարածքների վնասազերծման այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ 
խմբավորումներում 

39.00.21.000 Վարակված տարածքների տեղայնացման, վերահսկման և դիտարկման 
ծառայություններ. աղտոտված տարածքների վնասազերծման այլ ծառայություններ 

39.00.22 Վնասազերծման այլ ծառայություններ 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- բնապահպանական արտակարգ վիճակներում ձեռնարկված միջոցառումների հետ 
կապված  ծառայություններ  
- այլ վնասազերծման ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
 
Բացառվում է` 
- գյուղատնտեսական վնասատուների հետ պայքարը, տես 01.61.10 
- փողոցների ավլումը, ջրումը և այլն 

39.00.22.000 Վնասազերծման այլ ծառայություններ 
39.00.23 Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկման այլ մասնագիտացված 

ծառայություններ 
 
 
Տվյալ ենթակարգը ներառում է` 
 
- թթվային տեղումների («թթվային անձրևներ») դիտարկման, դրանց վերահսկման և 
վնասի գնահատման ծառայություններ 
- շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկման այլ մասնագիտացված 
ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 
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Բացառվում է` 
- շրջակա միջավայրի հարցերով խորհրդատվական ծառայությունները 

39.00.23.000 
Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկման այլ մասնագիտացված 
ծառայություններ 

 

 


	Կավիճը կալցիումի կարբոնատի բնական ճանապարհով առաջացած տարատեսակ է, որը հիմնականում կազմված է ծովային միկրոօրգանիզմների խեցիներից:
	- ճարպաքարը (ստեատիտ) կամ տալկը (08.11.22)

