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Ց Ա Ն Կ  
 

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ (ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ) 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
 

NN 
ը/կ 

 

ԱՏԳ ԱԱ-ի 
ծածկագիրը՝ 

10 նիշի 
մակարդակով 

Անվանումը Տեխնիկական 
բնութագիրը 

Չափի 
միավորը 

Քանակը Ծագման 
երկիրը 

Արժեքը  
(դրամ) 

1. 2403199000 

Արդյունաբերական պատրաստման  այլ 
ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական  

փոխարինիչներ, «հոմեգենացված» կամ 
«վերականգնված» ծխախոտ, ծխախոտի 
լուծամզվածքներ և բնահյութեր. -Ծխելու 
խոտ՝ ցանկացած հարաբերակցությամբ 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 

կամ  չպարունակող --- այլ 

վերամշակ-
վածություն 

կգ 2 162 160 

ԱՄԷ, Բուլղարիա, 
Լիբանան, 
Զիմբաբվե, 
Բրազիլիա, 

Հորդանան, ԵՄ 
երկրներ, Բանգլադեշ, 
Իրան, Պակիստան, 

Հնդկաստան 

5 271 346 080 
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2. 4813200000 

Ծխախոտաթուղթ կտրված կամ չկտրված  
ըստ չափի կամ գրքույկների կամ 

փողակների ձևով, 5 սմ-ից ոչ ավելի 
լայնությամբ գլանափաթեթներով 

 

սիգարետի 
թուղթ 

կգ 175 957 

Գերմանիա, 
Բուլղարիա, Չեխիա, 

Ավստրիա, 
Չինաստան, 
Իտալիա, ԵՄ 

երկրներ, ԱՄԷ, 
Հորդանան 

237 951 084 

3. 5601221000 
Քիմիական մանրաթելերից  8 մմ 

տրամագիծը  չգերազանցող  
գլանափաթեթներով 

սիգարետի 
ֆիլտր 

կգ 985 221 

Բուլղարիա, Լիտվա, 
Լիբանան, 

Չինաստան, 
Իտալիա, Մեծ 

Բրիտանիա, ԵՄ 
երկրներ, Հարավային 

Կորեա, ԱՄԷ, 
Հորդանան 

2 476 971 484 

4․ 4813901000 

Ծխախոտաթուղթ՝ կտրված կամ չկտրված 
ըստ  չափի  կամ գրքույկների կամ  

փողակների ձևով 5 մմ-ից ավելի,  բարձր  
15 սմ-ից ոչ  ավելի լայնությամբ 

գլանափաթեթներով 

սիգարետի  
ֆիլտրի թուղթ 

կգ 128 907 

Բուլղարիա, 
Գերմանիա, 

Չինաստան, Իտալիա, 
Ավստրիա, ԵՄ 
երկրներ, ԱՄԷ, 

Հորդանան 

542 635 007 

5․ 7607201000 
Ալյումինե նրբաթիթեղ (առանց հիմքի կամ 

թղթի, ստվարաթղթի, պլաստմասսայի  կամ 
փայլաթիթեղ կգ 223 800 

Հունաստան, 
Բուլղարիա, 

474 456 407 
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նույնանման նյութերի հիմքով) 0.2 մմ-ից ոչ 
պակաս հաստությամբ (չհաշված հիմքը) 

0.021 մմ-ից պակաս հաստությամբ 
 (չհաշված հիմքը) 

Չինաստան, 
Իտալիա, ԵՄ 

երկրներ, ԱՄԷ, 
Հորդանան 

6․ 3920621909 

Պլաստմասսայից սալիկներ, թերթեր, 
թաղանթ ու շերտեր կամ ժապավեններ,  այլ 

ոչ ծակոտկեն և չամրանավորված, ոչ 
շերտավոր, ոչ  հիմնաշերտով  և 

նույնանման ձևով  չմիացված այլ  նյութերի  
հետ. Պոլիէթիլենտերեֆտարատից 0.35 մմ-ից 

ոչ  ավելի հաստությամբ.  այլ 

պոկվող 
ժապավեն 

կգ 10 864 

Անգլիա, ֆրանսիա, 
Գերմանիա, 
Չինաստան, 

Իտալիա, Բելգիա, 
ԵՄ երկրներ, 

Ինդոնեզիա, ԱՄԷ, 
Հորդանան 

38 261 760 

7․ 3920202109 

Պլաստմասսայից սալիկներ թերթեր, 
թաղանթ և շերտեր կամ ժապավեններ, այլ  

ոչ  ծակոտկեն և չամրանավորված, ոչ 
շերտավոր, ոչ  հիմնաշերտով  և նույնանման 

ձևով չմիացված այլ նյութերի հետ 
Պրոպիլենի  պոլիմերներից 0.10 մմ-ից  ոչ  

ավելի հաստությամբ այլ 
 

տուփի 
փաթեթա-
վորման 
ցելոֆան 

կգ 304 531 

Իտալիա, Բուլղարիա, 
Չինաստան, Բելգիա, 

ԵՄ երկրներ, 
Ինդոնեզիա, 

Հորդանան, ԱՄԷ 

273 453 500 

8․ 3506910000 

Պատրաստի սոսինձների և այլ պատրաստի 
հարակցանյութեր՝  այլ  տեղում չնշված, 

որպես սոսինձներ  կամ  հարակցանյութեր  
օգտագործվելու համար պիտանի, 

մանրածախ վաճառքի  որպես սոսինձներ  

սոսինձ կգ 90 561 

Գերմանիա, 
Բուլղարիա, 
Հունաստան, 
Շվեյցարիա, 

120 118 580 
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կամ  հարակցանյութեր  բաժնեծրարված,   
1 կգ-ից  ոչ  ավելի  զուտ զանգված ունեցող 

արտադրանք  այլ 

Իտալիա, ԵՄ 
երկրներ, Հորդանան, 

ԱՄԷ 
 

9․ 4819200000 

Ստվարաթղթե տուփեր, արկղեր, տուփեր, 
պարկեր, թղթե տոպրակներ և փաթեթա-
վորման այլ տարաներ՝ թղթից, ստվարա-
թղթից, թաղանթանյութի բամբակից  կամ 

թաղանթանյութի մանրաթելերից  
պատրաստված քաթանից, քարտարկղեր, 
նամակարկղեր և նույնանման արտադրա-
տեսականի՝ թղթից կամ ստվարաթղթից, 
որոնք օգտագործվում են հիմնարկներում, 

խանութներում կամ նույնանման 
նպատակներով 

Ծալովի ստվարաթղթե տուփեր, արկղեր ու 
տուփեր ծալքավոր թղթից կամ 

ստվարաթղթից 

սիգարետի 
ստվարաթղթե 

տուփեր՝ 
կտրատված 

համապատաս-
խան չափի, 
թերթերով 

կգ 1 180 706 

ԵՄ 
երկրներ,Հարավային 
Կորեա, Չինաստան, 

Հորդանան, ԱՄԷ 

2 637 003 000 

10․ 4810921000 

Թուղթ և ստվարաթուղթ՝ մեկ կամ զույգ 
կողմերից կաոլինով (չինական կավով) կամ 

այլ անօրգանական նյութերով պատված, 
կապակցող նյութերի օգտագործմամբ կամ 

առանց կապակցող նյութերի և առանց որևէ 
այլ պատվածքի, ներկած կամ չներկած, 

սիգարետի 
տուփի 

ներդիր, որը 
տուփի տեսքն  
ամբողջակա-

նացնելու 

կգ 182 786 

ԵՄ երկրներ, 
Հարավային Կորեա, 

Չինաստան, 
Հորդանան, ԱՄԷ 

361 335 000 
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զարդարված կամ չզարդարված 
մակերեսով, տպված կամ չտպված, 

գլանափաթեթներով կամ ցանկացած չափի 
ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի) 

թերթերով. Գրելու տպագրության կամ 
գծագրական  այլ նպատակներով  

օգտագործվող թուղթ և  ստվարաթուղթ 
մեխանիկական  կամ քիմիական 

մեխանիկական եղանակով ստացված 
մանրաթելեր չպարունակող,  կամ 

մանրաթելերի ընդհանուր զանգվածի 10%-
ից ոչ ավելի այդպիսի  մանրաթելերի  

պարունակությամբ.  Բազմաշերտ, բոլոր 
սպիտակեցրած շերտերով 

սոսնձվում է 
ստվարաթղթե  

տուփին, 
գլանափաթեթ-

ներով կամ 
ցանկացած 

չափի 
ուղղանկյուն 
(ներառյալ  

քառակուսի 
թերթերով) 

 Ընդամենը  12 433 531 902 
 

 
 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ                                                               Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
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