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

  

NN 
ը/կ 

ԱՏԳ ԱԱ-ի 
ծածկագիրը 

Անվանումը 
Տեխնիկական 
բնութագիրը 

Չափի 
միավորը 

Քանակը 
Ծագման 
երկիրը 

Արտահանման 
երկիրը 

Արժեքը  
(դրամ) 

Այլ 
տեղե-
կու-

թյուն-
ներ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ 

1․ 0602202000 

GALA– ծառեր, թփեր ու 
թփիկներ` 

պատվաստված կամ 
չպատվաստված, որոնք 
տալիս են ուտելի պտուղ 

կամ 
ընկույզ 

խնձորի տնկիներ բաց 
արմատային 

համակարգով 
հատ 27 830 Իտալիա Իտալիա 

 
83 353 234  

 

 

2․ 0602202000 

RED DEL.– ծառեր, թփեր 
ու թփիկներ` 

պատվաստված կամ 
չպատվաստված, որոնք 
տալիս են ուտելի պտուղ 

կամ 
ընկույզ 

 

խնձորի տնկիներ բաց 
արմատային համակարգով 

հատ 15 520 Իտալիա Իտալիա 
 

46 483 728  
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3․ 0602202000 

RED DEL.– ծառեր, թփեր 
ու թփիկներ` 

պատվաստված կամ 
չպատվաստված, որոնք 
տալիս են ուտելի պտուղ 

կամ 
ընկույզ 

 

խնձորի տնկիներ բաց 
արմատային համակարգով հատ 15 520 Իտալիա Իտալիա 46 483 728   

4․ 0602202000 

Pollinator– ծառեր, թփեր 
ու թփիկներ` 

պատվաստված կամ 
չպատվաստված, որոնք 
տալիս են ուտելի պտուղ 

կամ 
ընկույզ 

 

խնձորի տնկիներ բաց 
արմատային համակարգով 

փոշոտման համար 
հատ 2 950 Իտալիա Իտալիա 

 
8 133 201 

 

 

5․ 6810990000 

P.R.C. Piles 14x14 mt.4,50 -
36 wires 3x2,25 / Столбы 
14x14 м.4,50 36 проволок 

3x2,25                                  
ցեմենտից, բետոնից կամ 

արհեստական քարից 
արտադրատեսակներ՝ 
ամրանավորած կամ 

չամրանավորած 

ամրակավորված բետոնից 
շպալեր այգեգործության 

համար 
full packet 

կգ 4 275,18 Իտալիա Իտալիա 
 

644 584  
 

 

6․ 6810990000 

P.R.C. Piles 8X12 mt.4,50 -
18 wires 3x2,25 /Столбы 

8X12 мт.4,50 -18 проволок 
3x2,25                                                                                      

ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 
արտադրատեսակներ՝ 

ամրակավորված բետոնից 
շպալեր այգեգործության 

համար 
18 wires 3x2,25 

կգ 76 020,53 Իտալիա Իտալիա 
 

11 629 784  
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ամրանավորած կամ 
չամրանավորած 

7. 6810990000 

P.R.C. Piles 8X12 mt.4,50 -
18 wires 3x2,25 / Столбы 

8X12 мт.4,50 -18 проволок 
3x2,25                                  

ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 
արտադրատեսակներ՝ 
ամրանավորած կամ 

չամրանավորած 

ամրակավորված բետոնից 
շպալեր այգեգործության 

համար 
18 wires 3x2,25 

կգ 20 732,87 Իտալիա Իտալիա 
 

3 171 759  
 

 

8. 6810990000 

P.R.C. Piles 7x8 mt.4,50 -12 
wires 3x2,25 /Столбы 7x8 

мт.4,50 -12 проволок 
3x2,25                                  

ցեմենտից, բետոնից կամ 
արհեստական քարից 
արտադրատեսակներ՝ 
ամրանավորած կամ 

չամրանավորած 

ամրակավորված բետոնից 
շպալեր այգեգործության 

համար 
12 wires 3x2,25 

կգ 300 129,52 Իտալիա Իտալիա 
 

47 565 248  
 

 

9. 7312106500 

Unified anchor cable ø7 mt.5 
with slipknots / 

Соединенный анкерный 
кабель ø7 мт.5 со 

скользящим кольцом              
ոլորված մետաղալար, 

մետաղաճոպան, 
մետաղապարաններ, 

հյուսված քուղեր, 
առասաններ և 

նույնանման 
արտադրատեսակներ սև 

ցինկապատ ոլորված 
մետաղաճոպան 

with slipknots 
կգ 1 308,00 Իտալիա Իտալիա 

 
3 828 713  
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մետաղներից՝ առանց 
էլեկտրական 
մեկուսացման 

10. 7326909807 

Super antihail VA.PA. 
double hook /  Супер 

VA.PA противоградовый 
двойной крюк                            

այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 

կգ 1 313,2 Իտալիա Իտալիա 
 

3 229 832  
 

 

11. 7326909807 

Super antihail VA.PA. single 
hook / Супер VA.PA 

противоградовый единый 
крюк                                   

այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 

կգ 16,28 Իտալիա Իտալիա 
 

48 020  
 

 

12. 7312106500 

Galv. steel cable ROPSTEEL 
7 wires ø4 coil 50 kg / 

Гальв. стальной кабель 
ROPSTEEL 7 проволок ø4 

катушка 50 кг                 
ոլորված մետաղալար, 

մետաղաճոպան, 
մետաղապարաններ, 

հյուսված քուղեր, 
առասաններ և 

նույնանման 
արտադրատեսակներ սև 

մետաղներից՝ առանց 
էլեկտրական 
մեկուսացման 

ցինկապատ ոլորված 
մետաղաճոպան 

19 wires ø5 coil 50 kg 
կգ 150 Իտալիա Իտալիա 

 
295 337  
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13. 7326909807 

Clamps for metal cables 
SAFARI ø6 mm (1/4) / 

Зажимы для 
металлических кабелей 

SAFARI ø6 мм (1/4)                   
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
ø6 мм (1/4) 

կգ 45,61 Իտալիա Իտալիա 
 

141 097  
 

 

14. 7326909807 

VA.PA. wire-tight collar for 
14x14 piles /  Воротники 

VA.PA. для 14х14 столбов                
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 14x14 piles 

կգ 52,12 Իտալիա Իտալիա 
 

192 537  
 

 

15. 7326909807 

VA.PA. wire-tight collar for 
8x12 piles / Воротники 

VA.PA. для 8х12 столбов    
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 8x12 piles 

կգ 1 253,26 Իտալիա Իտալիա 
 

3 382 827  
 

 

16. 7326909807 

Hook for VA.PA. tighteners 
/Крюк VA.PA. для 

натягиваний                             
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 

կգ 301 Իտալիա Իտալիա 
 

650 287  
 

 

17. 7217203000 

Galvanized wire 2,20 mm n° 
14 Safari / Оцинк. 

проволока 2,20 мм n° 14 
Safari                                   

մետաղալար երկաթից 
կամ չլեգիրված 

պողպատից _  լայնակի 
առավելագույն չափը 0,8 

մմ կամ ավելի 

ցինկապատ մետաղալար 
wire 2,20 mm n° 14 

կգ 7 100 Իտալիա Իտալիա 
 

11 908 698  
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18. 7326909807 
Wire-stop hook for 7x8 piles 
/ Крючки для столбов 7х8     
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 7x8 piles 

կգ 547,43 Իտալիա Իտալիա 
 

2 166 265  
 

 

19. 7326909807 

Wire-stop hook for 8x12 
piles /Крючки для столбов 

8х12                                    
այլ արտադրատեսակներ՝ 
սև մետաղներից _հալած 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 8x12 piles 

կգ 22,27 Իտալիա Իտալիա 
 

102 126  
 

 

20. 7312106500 

Galv. steel cable ROPSTEEL 
19 wires ø5 coil 50 kg (1 kg = 
8,40 m) / Гальв. стальной 

кабель ROPSTEEL 19 
проволок ø5 катушка 50 кг 
(1 кг = 8,40 м)      ոլորված 

մետաղալար, 
մետաղաճոպան, 

մետաղապարաններ, 
հյուսված քուղեր, 
առասաններ և 

նույնանման 
արտադրատեսակներ սև 

մետաղներից՝ առանց 
էլեկտրական 
մեկուսացման 

ցինկապատ ոլորված 
մետաղաճոպան 

19 wires ø5 coil 50 kg 
կգ 2 800 Իտալիա Իտալիա 

 
5 296 325  

 

 

21. 7217203000 

Galvanized wire 4,0 mm n° 
19 Safari /Оцинк. 

проволока 4,0 мм n° 19 
Safari    մետաղալար 

երկաթից կամ չլեգիրված 
պողպատից _  լայնակի 

ցինկապատ մետաղալար 
wire 4,0 mm n° 19 

կգ 6 200 Իտալիա Իտալիա 
 

9 550 424  
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առավելագույն չափը 0,8 
մմ կամ ավելի 

22. 3926909709 

plastic hoods international 
for 14x14 piles 

/самоблокирующиеся 
пластиковые колпаки для 

столбов                                 
այլ արտադրատեսակներ՝ 

պլաստմասսայից և 
արտադրատեսակներ այլ 
նյութերից՝ նշված 3901–

3914 ապրանքային 
դիրքերում 

պլ․ ամրակային դետալներ 
ինտենսիվ այգու 

կոնստրուկցիաների համար 
for 14x14 piles 

կգ 14,48 Իտալիա Իտալիա 
 

65 416  
 

 

23. 3926909709 

Self-locking plastic hoods for 
8x12 piles / 

Самоблокирующиеся 
пластиковые колпаки для 

8x12 столбов                            
այլ արտադրատեսակներ՝ 

պլաստմասսայից և 
արտադրատեսակներ այլ 
նյութերից՝ նշված 3901–

3914 ապրանքային 
դիրքերում 

պլ․ ամրակային դետալներ 
ինտենսիվ այգու 

կոնստրուկցիաների համար 
for 8x12 piles 

կգ 594,98 Իտալիա Իտալիա 
 

1 433 685  
 

 

24. 3926909709 

Self-locking plastic hoods for 
7x8 piles / 

Самоблокирующиеся 
пластиковые колпаки для 

7x8 столбов                                                        
այլ արտադրատեսակներ՝ 

պլաստմասսայից և 
արտադրատեսակներ այլ 

պլ․ ամրակային դետալներ 
ինտենսիվ այգու 

կոնստրուկցիաների համար  
7x8 pile 

կգ 1 573,08 Իտալիա Իտալիա 
 

6 527 178  
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նյութերից՝ նշված 3901–
3914 ապրանքային 

դիրքերում 

25. 3917320009 

Cable-stop plastic tube 
/Пластиковая труба для 

поддержки кабеля                
մալուխի համար 

նախատեսված պլաստիկ 
խողովակ 

պլ․ խողովակ առանց 
կցամասերի չամրակալված 

ինտենսիվ այգիների 
համար 

կգ 1,34 Իտալիա Իտալիա 26 377  

26. 7326909807 

Heavy cable-stop bands M10 
for 14x14 piles / Тяжелые 

воротники M10 для 
поддержки 14х14 столбов                 
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 14x14 piles 

կգ 8 Իտալիա Իտալիա 
 

27 940  
 

 

27. 7326909807 

Heavy cable-stop bands M10 
for 8x12 piles / Тяжелые 

воротники M10 для 
поддержки 8х12 столбов                

այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
for 8x12 piles 

կգ 290,3 Իտալիա Իտալիա 
 

862 988  
 

 

28. 5608199000 

Black anti-hail net 0,30 
H=3,90 MT / Черная 

противоградовая сетка 
0,30 В=3,90 MT                          

հակակարկտային ցանց 

սև հակակարկտային ցանց 
քիմիական տեքստիլ 

նյութերից 0,30 в=3,90 mt 
կգ 

 
 

10 470,55 
 
 

Իտալիա Իտալիա 
 

33 311 562  
 

 

29. 3926909709 

Inter-row net stop plate 
/Пластина для 
междурядья                                

այլ արտադրատեսակներ՝ 
պլաստմասսայից և 

արտադրատեսակներ այլ 
նյութերից՝ նշված 3901–

3914 ապրանքային 
դիրքերում 

պլ․ ամրակային դետալներ 
ինտենսիվ այգու 

կոնստրուկցիաների համար 
կգ 2 245,97 Իտալիա Իտալիա 

 
11 299 600  
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30. 3926909709 

Colmix plate / Пластина 
для верхней проволоки               

այլ արտադրատեսակներ՝ 
պլաստմասսայից և 

արտադրատեսակներ այլ 
նյութերից՝ նշված 3901–

3914 ապրանքային 
դիրքերում 

պլ․ ամրակային դետալներ 
ինտենսիվ այգու 

կոնստրուկցիաների համար 
կգ 851,33 Իտալիա Իտալիա 

 
4 059 436  

 

 

31. 4016999708 
Net stop rubber strip / 
Pезиновая цепочка                      

– այլ 

ռետինե դետալներ 
ինտենսիվ այգիների 

կոնստրուկցիաների համար 
կգ 692 Իտալիա Իտալիա 

 
4 048 234  

 

 

32. 7326909807 

Galvanized ring ø90 / 
Гальванизированное 

кольцо ø90                                
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
ø90 

կգ 96,3 Իտալիա Իտալիա 
 

256 696  
 

 

33. 7326909807 

Clamps for metal cables 
SAFARI ø10 mm (3/8) / 

Зажимы для 
металлических кабелей 

SAFARI ø10 мм (3/8)                  
այլ արտադրատեսակներ 

ամրակային դետալներ սև 
մետաղալարից ինտենսիվ 
այգու կոնստրուկցիաների 

համար 
ø10 мм (3/8) 

կգ 174,56 Իտալիա Իտալիա 
 

438 513  
 

 

34. 7312106500 

Galv. steel cable ROPSTEEL 
19 wires ø7 coil 50 kg (1 kg = 
4,29 m) / Гальв. стальной 

кабель ROPSTEEL 19 
проволок ø7 катушка 50 кг 

(1 кг = 4,29 м)                                                            
ոլորված մետաղալար, 

մետաղաճոպան, 
մետաղապարաններ, 

հյուսված քուղեր, 
առասաններ և 

ցինկապատ ոլորված 
մետաղաճոպան 

19 wires ø5 coil 50 kg 
կգ 650 Իտալիա Իտալիա 

 
1 163 737 
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նույնանման 
արտադրատեսակներ սև 

մետաղներից՝ առանց 
էլեկտրական 
մեկուսացման 

35. 7312106500 

Galv. plastic-coated 
ROPSTEEL cable ø4/6 / 

Оцинк. ROPSTEEL кабель 
ø4/6 с пластиковым 

покрытием                               
ոլորված մետաղալար, 

մետաղաճոպան, 
մետաղապարաններ, 

հյուսված քուղեր, 
առասաններ և 

նույնանման 
արտադրատեսակներ սև 

մետաղներից՝ առանց 
էլեկտրական 
մեկուսացման 

ցինկապատ ոլորված 
մետաղաճոպան 

cable ø4/6 
կգ 269,65 Իտալիա Իտալիա 

 
1 187 586  

 

 

 Ընդամենը  352 966 702  

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

        ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                           Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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