
                Հավելված  
                             ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
                                    հուլիսի 1-ի N 1092 - Ա որոշման 

Ց Ա Ն Կ 

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

  

NN 
ը/կ 

ԱՏԳ ԱԱ-ի 
ծածկագիրը 

Անվանումը Տեխնիկական 
բնութագիրը 

Չափի 
միա-
վորը 

Քանակը Ծագման 
երկիրը 

Արտահան-
ման 

երկիրը 

Արժեքը  
(դրամ) 

Այլ 
տեղեկու-
թյուններ 

ՀՈՒՄՔ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐ 

1. 2710199800 

Նավթ և նավթամթերք` ստացված 
բիտումային ապարներից` 

բացառությամբ հում նավթի ու 
նավթամթերքի. այլ տեղում չնշված 

կամ չներառված արտադրանք, 
որոնք պարունակում են 70 % 

զանգվածային բաժին կամ ավելի 
նավթ կամ նավթամթերք` 

ստացված բիտումային 
ապարներից, ընդ որում, այդ 

նավթամթերքներն արտադրանքի 
հիմնական բաղադրիչներն են. 
բանեցված նավթամթերքներ. – 

նավթ և նավթամթերք 
(բացառությամբ հում նավթի ու 

նավթամթերքի)` ստացված 
բիտումային ապարներից, ինչպես 

նաև այլ տեղում չնշված կամ 
չներառված նյութեր, որոնք 

Արտադրական կարի 
մեքենայի  

յուղ 
կգ 2 500 

Իտալիա, 
Թուրքիա 

Իտալիա, 
Թուրքիա 6 615 500   
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պարունակում են 70 % 
զանգվածային բաժին կամ ավելի 

նավթ կամ նավթամթերքներ` 
ստացված բիտումային 

ապարներից, ընդ որում, այդ 
նավթամթերքներն արտադրանքի 

հիմնական բաղադրիչներն են՝ 
բացառությամբ բիոդիզել 

պարունակողների և բանեցված 
նավթամթերքի. ց հեղուկներ 

հիդրավլիկական նպատակների 
համար այլ քսայուղեր և այլ յուղեր 

2. 3204200000 

Օրգանական ներկող նյութեր՝ 
սինթետիկ, որոշակի կամ անորոշ 

քիմիական բաղադրության. 
պատրաստուկներ՝ պատրաստված 

տվյալ խմբի 3-րդ 
ծանոթագրության մեջ նշված 

օրգանական սինթետիկ ներկող 
նյութերի հիմքով. Օրգանական 
սինթետիկ արտադրանք, որն 

օգտագործվում է որպես 
օպտիկական սպիտակեցնող նյութ 

կամ լյումինաֆոր՝ որոշակի կամ 
անորոշ քիմիական 

բաղադրության՝ օրգանական 
արտադրանք՝ սինթետիկ, որպես 

օպտիկական սպիտակեցնող նյութ 
օգտագործվող 

Օրգանական ներկող 
նյութեր՝ սինթետիկ, 

որոշակի կամ անորոշ 
քիմիական 

բաղադրության. 
պատրաստուկներ՝ 

օրգանական 
արտադրանք՝ սինթետիկ, 

որպես օպտիկական 
սպիտակեցնող նյութ 

օգտագործվող 

կգ 800 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

5 166 000   

3. 3302909000 Բուրավետ նյութերի խառնուրդներ 
և խառնուրդներ (ներառյալ 

Բուրավետ նյութերի 
խառնուրդներ և 

կգ 2 500 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

22 050 000   
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սպիրտային լուծույթները)՝ 
ստացված մեկ կամ ավելի 

այդպիսի նյութերի հիման վրա, 
որոնք օգտագործվում են որպես 

արդյունաբերական հումք. Այլ 
պատրաստուկներ բուրավետ 

նյութերի հիմքով, որոնք 
օգտագործվում են ըմպելիքների 
արտադրության համար. այլ՝ այլ 

խառնուրդներ (ներառյալ 
սպիրտային լուծույթները)՝ 
ստացված մեկ կամ ավելի 
այդպիսի նյութերի հիման 

վրա, որոնք 
օգտագործվում են որպես 
արդյունաբերական հումք. 

Այլ պատրաստուկներ 
բուրավետ նյութերի 

հիմքով 

4. 3402119000 

Նյութեր՝ մակերևութաակտիվ, 
օրգանական (բացի օճառից), 

մակերևութաակտիվ միջոցներ, 
լվացող միջոցներ (ներառյալ 

օժանդակ լվացող միջոցները) և 
միջոցներ մաքրող` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող 
(բացի 3401 ապրանքային դիրքում 

նշված միջոցներից). նյութեր՝ 
մակերևութաակտիվ, օրգանական, 

բաժնեծրարված կամ 
չբաժնեծրարված մանրածախ 

վաճառքի համար. անիոնային. այլ 

Նյութեր՝ մակերևութա-
ակտիվ, օրգանական 

(բացի օճառից), 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ, լվացող 

միջոցներ (ներառյալ 
օժանդակ լվացող 

միջոցները) անիոնային 

կգ 1 500 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

4 914 000   

5. 3402901008 

Նյութեր՝ մակերևութաակտիվ, 
օրգանական (բացի օճառից), 

մակերևութաակտիվ միջոցներ, 
լվացող միջոցներ (ներառյալ 

օժանդակ լվացող միջոցները) և 
միջոցներ մաքրող` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող 

Նյութեր՝ մակերևութա-
ակտիվ, օրգանական 

(բացի օճառից), 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ, լվացող 

միջոցներ (ներառյալ 
օժանդակ լվացող 

միջոցները) անիոնային. 

կգ 7 000 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 15 435 000   
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(բացի 3401 ապրանքային դիրքում 
նշված միջոցներից). այլ 

մակերևութաակտիվ 
միջոցներ. փոշու կամ 

հեղուկի տեսքով 

6. 

 

3402901001 

 

Նյութեր՝ մակերևութաակտիվ, 
օրգանական (բացի օճառից), 

մակերևութաակտիվ միջոցներ, 
լվացող միջոցներ (ներառյալ 

օժանդակ լվացող միջոցները) և 
միջոցներ մաքրող` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող 
(բացի 3401 ապրանքային դիրքում 

նշված միջոցներից). այլ՝ 
մակերևութաակտիվ միջոցներ 

Նյութեր՝ մակերևութա-
ակտիվ, օրգանական 

(բացի օճառից), 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ, լվացող 

միջոցներ (ներառյալ 
օժանդակ լվացող 

միջոցները) անիոնային. 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ. փոշու կամ 

հեղուկի տեսքով 

կգ 1 500 
Իտալիա, 

Շվեյցարիա 
Իտալիա, 

Շվեյցարիա 2 362 500   

7. 3402909000 

Նյութեր՝ մակերևութաակտիվ, 
օրգանական (բացի օճառից), 

մակերևութաակտիվ միջոցներ, 
լվացող միջոցներ (ներառյալ 

օժանդակ լվացող միջոցները) և 
միջոցներ մաքրող` օճառ 

պարունակող կամ չպարունակող 
(բացի 3401 ապրանքային դիրքում 

նշված միջոցներից). լվացող և 
մաքրող միջոցներ 

Նյութեր՝ մակերևութա-
ակտիվ, օրգանական 

(բացի օճառից), 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ, լվացող 

միջոցներ (ներառյալ 
օժանդակ լվացող 

միջոցները) անիոնային. 
մակերևութաակտիվ 
միջոցներ. փոշու կամ 

հեղուկի տեսքով 

կգ 7 000 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

15 435 000   

8. 3809910000 

Հարդարման միջոցներ, ներկումն 
արագացնելու կամ ներկանյութերը 

ֆիքսելու միջոցներ և այլ 
ապրանքներ ու պատրաստի 
պատրաստուկներ (օրինակ` 

մշակման ու խածատման նյութեր), 

Հարդարման միջոցներ, 
ներկումն արագացնելու 

կամ ներկանյութերը 
ֆիքսելու միջոցներ և այլ 

ապրանքներ ու 
պատրաստի 

կգ 27 000 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

54 432 000   
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որոնք կիրառվում են 
մանածագործական, թղթի, կաշվի 

արդյունաբերության մեջ կամ 
նույնանման ճյուղերում՝ այլ 

տեղում չնշված կամ չներառված՝ 
այլ՝ մանածագործական 

արդյունաբերության մեջ կամ 
նույնանման ճյուղերում կիրառվող 

պատրաստուկներ 
(օրինակ` մշակման ու 
խածատման նյութեր), 
որոնք կիրառվում են 
մանածագործական, 

թղթի, կաշվի 
արդյունաբերության մեջ 

կամ նույնանման 
ճյուղերում՝ այլ տեղում 

չնշված կամ չներառված 

9. 3907202009 

Պոլիացետալներ, այլ պարզ 
պոլիեթերներ և խեժեր 

էպօքսիդային՝ սկզբնական 
ձևերով. պոլիկարբոնատներ, 

խեժեր ալկիդային, պոլիալիլային 
բարդ եթերներ և այլ բարդ 
պոլիեթերներ՝ սկզբնական 

ձևերով. այլ պոլիեթերներ պարզ. 
սպիրտների պարզ պոլիեթերներ. 
100-ից ոչ ավելի հիդրօքսիլային 

թվով 

Պոլիացետալներ, այլ 
պարզ պոլիեթերներ և 
խեժեր էպօքսիդային՝ 
սկզբնական ձևերով. 
Պոլիկարբոնատներ, 
խեժեր ալկիդային, 
պոլիալիլային բարդ 
եթերներ և այլ բարդ 

պոլիեթերներ 

կգ 6 000 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 10 962 000   

10. 3907202009 

Պոլիացետալներ, այլ պարզ 
պոլիեթերներ և խեժեր 

էպօքսիդային՝ սկզբնական 
ձևերով. պոլիկարբոնատներ, 

խեժեր ալկիդային, պոլիալիլային 
բարդ եթերներ և այլ բարդ 
պոլիեթերներ՝ սկզբնական 

ձևերով. այլ պոլիեթերներ պարզ. 
սպիրտների պարզ պոլիեթերներ. 

Պոլիացետալներ, այլ 
պարզ պոլիեթերներ և 
խեժեր էպօքսիդային՝ 
սկզբնական ձևերով. 
պոլիկարբոնատներ, 
խեժեր ալկիդային, 
պոլիալիլային բարդ 
եթերներ և այլ բարդ 

պոլիեթերներ 

կգ 6 000 Իտալիա, 
Շվեյցարիա 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա 10 962 000   



 6

այլ` 100-ից ոչ ավելի 
հիդրօքսիլային թվով այլ 

11. 5208390000 

Գործվածքներ բամբակե՝ 85% 
զանգվածային բաժին կամ ավելի 

բամբակի մանրաթելերի 
պարունակությամբ, 200գ/մ²-ից ոչ 
ավելի մակերեսային խտությամբ 

չսպիտակեցրած. այլ գործվածքներ 

Գործվածքներ բամբակե՝ 
85% զանգվածային բաժին 

կամ ավելի բամբակի 
մանրաթելերի 

պարունակությամբ, 
200գ/մ²-ից ոչ ավելի 

մակերեսային խտությամբ 
չսպիտակեցրած 

մ² 3000 
Իտալիա, 

Շվեյցարիա, 
Չինաստան 

Իտալիա, 
Շվեյցարիա, 
Չինաստան 

11 342 000   

12. 5402310000 

Թելեր՝ համալիր սինթետիկ (բացի 
կարի թելերից), մանրածախ 

վաճառքի համար 
չբաժնեծրարված, ներառյալ 67 

դտեքսից պակաս գծային 
խտությամբ սինթետիկ 

մենաթելերը. բարձր ամրության 
թելեր նայլոնից կամ այլ 

պոլիամիդներից, 
տեքստուրավորած կամ 

չտեքստուրավորած. 
տեքստուրավորած թելեր. 

նայլոնից կամ այլ 
պոլիամիդներից, միաթելի գծային 
խտությունը՝ 50 տեքսից ոչ ավելի 

Թելեր՝ համալիր 
սինթետիկ նայլոնից կամ 

այլ պոլիամիդներից, 
միաթելի գծային 

խտությունը՝ 50 տեքսից ոչ 
ավելի 

կգ 110 000 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան  

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան  

346 500 000   

13. 5402440000 

Թելեր՝ համալիր սինթետիկ (բացի 
կարի թելերից), մանրածախ 

վաճառքի համար 
չբաժնեծրարված, ներառյալ 67 

դտեքսից պակաս գծային 
խտությամբ սինթետիկ 

Թելեր՝ համալիր 
սինթետիկ այլ միաթելեր՝ 
չոլորած կամ 50 ոլոր/մ-ից  

ոչ ավելի ոլորած 
էլաստոմերային 

կգ 50 000 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

346 500 000   
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մենաթելերը. բարձր ամրության 
թելեր նայլոնից կամ այլ 

պոլիամիդներից, 
տեքստուրավորած կամ 

չտեքստուրավորած. այլ միաթելեր՝ 
չոլորած կամ 50 ոլոր/մ-ից ոչ ավելի 

ոլորած. Էլաստոմերային 

14. 5402450000 

Թելեր՝ համալիր սինթետիկ (բացի 
կարի թելերից), մանրածախ 

վաճառքի համար 
չբաժնեծրարված, ներառյալ 67 

դտեքսից պակաս գծային 
խտությամբ սինթետիկ 

մենաթելերը. բարձր ամրության 
թելեր նայլոնից կամ այլ 

պոլիամիդներից, 
տեքստուրավորած կամ 

չտեքստուրավորած. այլ միաթելեր՝ 
չոլորած կամ 50 ոլոր/մ-ից ոչ ավելի 

ոլորած. այլ՝ նայլոնից կամ այլ 
պոլիամիդներից 

Թելեր՝ համալիր 
սինթետիկ այլ միաթելեր՝ 
չոլորած կամ 50 ոլոր/մ-ից  
ոչ ավելի ոլորած նայլոնից 
կամ այլ պոլիամիդներից 

կգ 280 000 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

793 800 000   

15. 5402610000 

Թելեր՝ համալիր սինթետիկ (բացի 
կարի թելերից), մանրածախ 

վաճառքի համար 
չբաժնեծրարված, ներառյալ 67 

դտեքսից պակաս գծային 
խտությամբ սինթետիկ 

մենաթելերը. բարձր ամրության 
թելեր նայլոնից կամ այլ 

պոլիամիդներից, 
տեքստուրավորած կամ 

Թելեր՝ համալիր 
սինթետիկ բազմաոլոր 
(ոլորուն) կամ միաոլոր. 

նայլոնից կամ այլ 
պոլիամիդներից 

կգ 10 000 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

42 210 000   
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չտեքստուրավորած. այլ միաթելեր՝ 
50 ոլոր/մ-ից ավելի ոլորած. 

նայլոնից կամ այլ պոլիամիդներից 

16. 5605000000 

Թել՝ մետաղացված, տրեզավոր 
կամ ոչ տրեզավոր, որը 5404 կամ 

5405 ապրանքային դիրքում 
ընդգրկված մանածագործական 
թել կամ հարթ կամ նույնանման 
թել է՝ համակցված թելի, շերտի 

կամ ժապավենի կամ փոշու 
տեսքով մետաղի հետ կամ 

մետաղով պատված 

Թել՝ մետաղացված, 
տրեզավոր կամ ոչ 

տրեզավոր, որը 5404 կամ 
5405 ապրանքային 
դիրքում ընդգրկված 

մանածագործական թել 
կամ հարթ կամ 

նույնանման թել է՝ 
համակցված թելի, շերտի 

կամ ժապավենի կամ 
փոշու տեսքով մետաղի 

հետ կամ մետաղով 
պատված 

կգ 300 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

5 481 000   

17. 5606009100 

Թել տրեզավոր և 5404 կամ 5405 
ապրանքային դիրքում ընդգրկված 

հարթ և նույնանման թել, 
տրեզավոր թել (բացի 5605 

ապրանքային դիրքում ընդգրկված 
թելից և ձիու մազից 

պատրաստված տրեզավոր թելից). 
մանվածք թավաթելի (ներառյալ 

թաղիքե թավաթելը), ձևավոր 
հանգուցավոր մանվածք. այլ. 

տրեզավոր թել 

Թել տրեզավոր և 5404 
կամ 5405 ապրանքային 

դիրքում ընդգրկված 
հարթ և նույնանման թել, 

տրեզավոր թել (բացի 
5605 ապրանքային 
դիրքում ընդգրկված 
թելից և ձիու մազից 

պատրաստված 
տրեզավոր թելից). 

մանվածք թավաթելի 
(ներառյալ թաղիքե 

թավաթելը), ձևավոր 
հանգուցավոր մանվածք 

կգ 30 000 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

Իտալիա, 
Լեհաստան, 
Էստոնիա, 

Չինաստան 

378 000 000   
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18. 6003309000 

Տրիկոտաժե քաթաններ՝ մեքե-
նայագործ կամ ձեռագործ, 30 սմ-ից 
ոչ ավելի լայնությամբ՝ բացի 6001 
կամ 6002 ապրանքային դիրքում 

ընդգրկված տրիկոտաժե 
քաթաններից. սինթետիկ թելերից. 

այլ 

Տրիկոտաժե քաթաններ՝ 
մեքենայագործ կամ 

ձեռագործ, սինթետիկ 
թելերից 

կգ 1500 Իտալիա, 
Թուրքիա 

Իտալիա, 
Թուրքիա 

11 340 000   

19. 6006319000 

Այլ տրիկոտաժե քաթաններ` 
մեքենայագործ կամ ձեռագործ. 

չսպիտակեցրած կամ 
սպիտակեցրած. այլ 

Այլ տրիկոտաժե 
քաթաններ` 

մեքենայագործ կամ 
ձեռագործ. 

չսպիտակեցրած կամ 
սպիտակեցրած 

կգ 1500 Իտալիա, 
Թուրքիա 

Իտալիա, 
Թուրքիա 10 867 500   

 Ընդամենը       2 094 374 500  

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐ                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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